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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2011
č. MF/025279/2011-721,

ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z príj-
mov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príj-
my len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon“), je uvede-
ný v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z príj-
mov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príj-
my podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe
č. 2.

(3) Vzor daňového priznania k dani z príj-
mov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní podľa doterajších
predpisov sa použijú pri podávaní daňových pri-
znaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania uplynul najne-
skôr 31. decembra 2011.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 12. novembra 2010
č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú
vzory daňových priznaní k dani z príjmov (ozná-
menie č. 470/2010 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. janu-
ára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/029086/2011-72
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňo-
vých priznaní k dani z príjmov oznamuje, že vydalo 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 daňového 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 (ďalej len „zákon“) – typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „priznanie typ A“) po-
dáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predme-
tom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov
fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane
z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.

1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je povinný podľa § 32 zákona podať
každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane,
presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie
obdobie roku 2011 presahujúce sumu 1 779,65 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príj-
mov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak

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

– plynuli zo zdrojov v zahraničí,

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

– daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) o vy-
konanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 38 zákona),

– požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termí-
ne zamestnávateľovi požadované doklady,

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu,
v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na
sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je naj-
bližší nasledujúci pracovný deň. V priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti,
ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia
oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené
po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní
sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému
podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať, ak ho správca dane vyzve na podanie
daňového priznania (§ 15 daňového poriadku.).

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznania typ A)
môže daňovník podať opravné priznanie typ A (§ 16 daňového poriadku), v ktorom vyznačí, že ide o
opravné daňové priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznania typ A), ak
daňovník zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v priznaní typ A alebo vyrubená správcom
dane, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie
typ A a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Ak daňovník, ktorý podal priznanie typ
A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti
(§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa záko-
na, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Do-
datočné daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uvie-
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dol v daňovom priznaní, alebo ako bola správcom dane vyrubená, najneskôr v lehote do štyroch ro-
kov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Pri uplatnení medzinárod-
ných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže v tomto prípade daňovník
podať dodatočné daňové priznanie v lehote najneskôr do deviatich rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnosť podať daňové priznanie(§ 16 daňového poriadku). Podľa § 32 ods. 11 zákona,
podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11
ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiat-
ku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie
obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Na dodatočnom priznaní (typ A
alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj
deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti
základu dane podľa § 11 zákona zaokrúhleného na eurocenty nadol, sadzbou podľa § 15 záko-
na (19 %). Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom
v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonu-
su), ak daňovníkovi vznikol nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona.

Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo zá-
vislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak

5.1 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový
bonus len v pomernej časti; v tomto prípade si daňovník môže v priznaní typ A uplatniť len zostávajúcu
časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, nepriznanú a nevyplatenú
zamestnávateľom, alebo

5.2 nepoberal za niektorý kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej
alebo nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si
uplatňoval daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie
obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže zostávajúcu časť
daňového bonusu uplatniť v priznaní typ A, alebo

5.3 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, neuplatňoval daňový bonus u žiadneho za-
mestnávateľa a v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy.

Ak sú splnené podmienky ustanovené v § 33 zákona, daňový bonus si môže uplatniť daňovník

– s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a tiež

– s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slo-
venskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všet-
kých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo
zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona).

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 XI. oddiele
priznania typ A o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vy-
počítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. (Ak podá priznanie typ A daňovník, ktorý v zdaňovacom
období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len
v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal a vyplatil v týchto kalendárnych mesia-
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coch daňový bonus, tento daňovník nestráca nárok na už priznaný a vyplatený daňový bonus, aj keď
úhrn jeho príjmov podľa § 5 zákona za zdaňovacie obdobie nedosiahol výšku 6-násobku minimálnej
mzdy.)

6. Prílohou priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej čin-
nosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku
zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti
(§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň,
plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom ob-
dobí, za ktoré sa podáva priznanie typ A a vyplatený daňový bonus. V osobitnom prípade je prílohou
priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona). Ak si da-
ňovník uplatňuje v priznaní typu A daňový bonus na vyživované dieťa, alebo jeho časť, prílohou daňo-
vého priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona – napr.
potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu...).

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, vyko-
návanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy“), v úhrnnej výške
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,

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 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6
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 TYP A

Pred vyplnením každého riadku je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač v daňo-
vom priznaní. Daňové priznanie sa vyplňuje čitateľne, strojom alebo paličkovým písmom. Riadky da-
ňového priznania sa vyplnia podľa predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 01 až 24 sa vyplnia podľa predtlače.

13/2011 627FINANČNÝ SPRAVODAJCA



II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

Riadky č. 25 až 27 – vyplní len dedič, zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva prizna-
nie typ A za daňovníka.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Riadok č. 28 – vyplní sa vždy, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. januára)
poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dô-
chodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva
priznanie typ A (dodatočné priznanie typ A).

Riadok č. 29 – vyplní sa len v prípade, ak si daňovník, ktorý vyplnil riadok č. 28 uplatňuje nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške – ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepre-
sahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu
medzi a vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou
dôchodku (ov) – § 11 ods. 6 zákona.

Riadok č. 30 – do stĺpca „Vlastné príjmy (v eurách)“ sa uvádza úhrn vlastných príjmov manžela
(manželky) na ktorého (ktorú) si daňovník, ktorý podáva priznanie typ A uplatňuje nezdaniteľnú časť
základu dane, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bol manžel (manželka) povinný zapla-
tiť. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je možné použiť pomôcku,
ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Do vlastných príjmov manžela (manželky) sa
nezahrnuje: zamestnanecká prémia, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, šti-
pendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie a daňový bonus
(11 ods. 4 zákona).

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Riadok č. 31 – uvádza sa meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho s
daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si daňovník, ktorý podáva priznanie typ A, uplatňuje
daňový bonus podľa § 33 zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že suma daňového bonusu sa v priebe-
hu zdaňovacieho obdobia mení, v prípade, ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vy-
značí 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 ta-
buľka priznania typ A, nárok sa uplatní v IX. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka,
v členení údajov podľa tabuľky uvedenej v IV. oddiele priznania typ A.

Ak je dieťa, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus cudzím štátnym príslušníkom a nemá pri-
delené rodné číslo, uvádza sa dátum narodenia dieťaťa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky č. 32 až 34 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdeniach o všetkých príjmoch zo
závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplate-
nom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa podáva priznanie typ A. Do úhrnu príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa
§ 5 zákona, 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 sa do úhrnu príjmov započíta iba v prípade, ak bolo vrátené zamestnávate-
ľom. Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek,
resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príj-
mov na riadku č. 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplate-
né v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku č. 33), sa uvedú v prepočte na eurá
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podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je
možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov č. 33a a 33b, vyplní sa len riadok č.33.

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 na uplatnenie nezdaniteľ-
ných častí základu dane (životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie), je
povinný zvýšiť základ dane (§ 52j ods. 3 zákona) – ak daňovník v roku 2011 (a neskôr) zruší životné
poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie, ktoré si do konca roku
2010 uplatňoval ako nezdaniteľnú časť základu dane, nie je povinný zvyšovať svoj základ dane
z príjmov o sumy uplatnené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. V prípade, ak daňovník zru-
šil životné poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie alebo inak porušil
ustanovené podmienky v období do konca roku 2010, povinnosť zvyšovania základu dane v najbliž-
ších troch zdaňovacích obdobiach nezaniká. Ak daňovník, ktorý si uplatňoval pri výpočte základu
dane úhrady na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a nedodržal podmienky na uplatnenie tohto
zníženia základu dane (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka), je povinný zvýšiť základ dane
(§ 52j ods. 4 zákona) o uplatnenú sumu.

Špecifikácia, z akých dôvodov a o akú sumu sa zvyšuje základ dane sa uvedie v IX. oddiele pri-
znania typ A.

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Poznámka: Podľa § 11 ods. 1 zákona sa základ dane z príjmov zo závislej činnosti znižuje o nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na manželku/manžela daňovníka. Vzhľadom na to,
že daňové priznanie typ A podáva daňovník s príjmami len podľa § 5 zákona, základ dane z týchto
príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona.

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane.

Upozornenie: Ak daňovníkovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, na riadku 37 sa
uvedie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, riadky 38 a 39 sa nevyplňujú a na
riadku 40 a 41 sa vyplní 0 (nula).

Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže
vypočítať v XIII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A.

Riadok č. 38 – vyplní sa v prípade, ak sa vyplnil riadok č. 30 priznania typ A a uvedie sa suma,
ktorá sa môže vypočítať v XIII. oddiele, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných
častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A.

O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela sa znižuje základ dane daňovníka

– s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo
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– ktorý sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ale aj

– s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slo-
venskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všet-
kých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí
(§ 11 ods. 7 zákona) – v tomto prípade sa vypĺňa aj X oddiel.

Riadok č. 41 – vypočíta sa daň vo výške 19 % zo sumy z riadku č. 40 a zaokrúhli sa na eurocenty
nadol.

Riadok č. 42 – uvádza sa základ dane na účely uplatňovania zamestnaneckej prémie. Na výpo-
čet sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A.

Riadok č. 43 – 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. 44 – vyplní sa suma zamestnaneckej prémie, ktorá sa vyplňuje aj v žiadosti o poukáza-
nie zamestnaneckej prémie v XII. oddiele, vypočítaná podľa § 32a ods. 3 a 4 zákona.

Riadok č. 45 – vyplní sa len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatočné
daňové priznanie typ A a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma
nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil
zamestnávateľ) 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 typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vyníma-
jú 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
(vzťahujúce sa k týmto príjmom) a na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje po-
vinné zahraničné 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 pri-
znanie typ A, 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 zaplate-
ná v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zá-
počet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov zní-
žiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príj-
mom) a na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie
rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet
percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2
zákona).

Poznámka k riadkom č. 46 až 53: Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplat-
ní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti

a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v pro-
spech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo

b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy
boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo

c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy
boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Riadok č. 54 – uplatní sa postup podľa § 46 zákona aj u daňovníka s obmedzenou daňovou po-
vinnosťou uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území
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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 – v tomto prípade sa vypĺňa aj X. oddiel.

Riadok č. 55 – uvádza 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) – v tomto prípade sa vypĺňa aj X. oddiel.

Riadok č. 56 – uvádza sa rozdiel riadkov č. 54 a 55.

Riadok č. 57 – uvádza sa suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých za-
mestnávateľov so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou priznania
typ A.

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

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

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

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

Riadok č. 62 – uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na
území Slovenskej republiky z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú prílohou
priznania typ A.

Riadky č. 63 a 64 – ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo,
uvádza sa na riadku č. 63 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vy-
chádza záporné číslo, uvádza sa na riadku č. 64 (preplatok).

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 65 až 72 – vypĺňa sa len v prípade, ak sa podáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%)

Riadky č. 73 a 74 – vyplní 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 č. 74, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje
Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka. Ak má prijímateľ pridelené
IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t. j. aj toto číslo). Riadky č. 73 a 74
sa nevypĺňajú, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej dane, poukáza-
ný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť da-
ňovníka 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 da-
ňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na riadku č. 68 dodatoč-
ného daňového priznania)].
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IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzajú sa osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadkom č. 25 až 27, k riadku č. 31 prizna-
nia...).

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok č. 75 – uvádza sa krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povin-
nosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové“ príjmy.

Riadok č. 76 – vypĺňa sa len v prípade, ak daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na
území Slovenskej republiky uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manže-
la, na daňový bonus a daňovník uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatňuje postup podľa § 46 zákona.
Na uplatnenie nárokov podiel príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky musí tvoriť najmenej
90 % zo všetkých príjmov.

Riadok č. 77 – uvádza sa počet príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu typ A. Povinnou prílohou
priznania typ A sú kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň
a o nepeňažných príjmoch podľa § 5 zákona, z ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať zrážku pod-
ľa § 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 zahraničí, o zaplatenom povin-
nom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnaké-
ho druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec
podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie – § 5 ods. 8 zákona), o daňo-
vom bonuse.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Podľa § 33 ods. 6 zákona správca dane pri vyplatení daňového bonusu postupuje ako pri vrátení
daňového preplatku. Pri podaní dodatočného priznania typ A sa uvedie len kladný rozdiel z riadku
č. 70 dodatočného priznania typ A.

XII. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE Z. PRÉMIE

Vyplní sa v prípade daňového preplatku, ktorý daňovník žiada vrátiť a nároku na zamestnaneckú
prémiu. Podľa § 32a ods. 6 zákona správca dane pri vyplatení zamestnaneckej prémie postupuje ako
pri vrátení daňového preplatku.

Základné údaje na rok 2011

Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %

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

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: za I. – VI. mesiac 20,02 eur, za
VII. – XII. mesiac suma 20,51 eura. Daňový bonus za celý rok 2011 je suma 243,18 € (12 mesiacov)

6-násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 6 = 1 902,00 €

12-násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 12 = 3 804,00 €

Základ dane pri sume 12-násobku minimálnej mzdy = 3 294,36 €

Max. výška zamestnaneckej prémie = 50,34 €

632 13/2011FINANČNÝ SPRAVODAJCA



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, daňového bonu-
su a zamestnaneckej prémie.

2. Pri výpočte mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa pri uplatňovaní 1/12
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 559,30 €) použila suma 296,60 €.

3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 predsta-
vuje sumu 3 559,20 € (296,60 x 12 = 3 559,20), na konci roka 2011 sa uplatní nezdaniteľná
časť základu dane na daňovníka v sume 3 559,30 €, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý za-
okrúhlením (0,10 € za zdaňovacie obdobie).

Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2011

1. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne posudzované príjmy v úhrnnej sume
aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (1902, eura) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (3804,00
eura), zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu sumy nezdaniteľ-
nej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 tohto zákona
zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Znamená to, že na účely výpočtu zamestnaneckej prémie sa
použije základ dane, ktorý by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri mesačnej mzde vo výške mi-
nimálnej mzdy, pričom pri výpočte základu dane sa ako povinné poistné odpočíta percentom

v sume, v ktorej by bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplatiť.

Príklad 1:

Daňovník poberal posudzované príjmy 12 kalendárnych mesiacov

Základ dane z týchto príjmov za 12 mesiacov = 3 294,36 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka – základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

3 559,30 – 3 294,36 x 19 % = 50,3386 €

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie 50,3386 € sa zaokrúhli na eurocenty nahor 50,34 €

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok
na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované
príjmy. Napr. ak daňovník poberal posudzované príjmy 7 kalendárnym mesiacov, zamestnanecká
prémia sa vypočíta pomernou časťou (50,3386 : 12) x 7 = 29,3641 = 29,37 €.

2. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,
posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej
mzdy a viac, potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzova-
ných príjmov daňovníka. Pri tomto spôsobe výpočtu je zavedené postupné znižovanie zamestnanec-
kej prémie v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú
prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu.

Príklad 2:

Daňovník poberal posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov v sume 3 989 €

Základ dane = 3 454,48 €
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Nezdaniteľná časť na daňovníka – základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

3 559,30 – 3 454,48 x 19 % = 19,9158 €

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie 19,9158 € sa zaokrúhli na eurocenty nahor 19,92 €

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú pré-
miu a podá daňové priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postu-
puje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2011
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

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

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka podľa

§ 11 ods. 2 zákona

písm. Ak základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka

a) –  sa rovná alebo je nižší ako 18 538 3 559,30

b) – je vyšší ako 18 538 8 193,796 – (základ dane : 4)

Príklad 1:
Základ dane = 15 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 3 559,30

Príklad 2:
Základ dane = 20 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 193,796 – (20 000,00 : 4) = 8 193,796 – 5 000,00

= 3 193,796 ÷ 3 193,80

Príklad 3:
Základ dane = 32 775,19
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 193,796 – (32 775,19 : 4) = 8 193,796 – 8 193,7975
= 0,00

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane
na manželku (manžela) podľa

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka Príjmy manželky Nezdaniteľná časť ZD na manželku

– sa rovná alebo je nižší ako 32 775,19 0 3 559,30

menej ako 3 559,30 3 559,30 – príjmy manželky

3 559,30 a viac 0,00
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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 = 3 559,30

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 559,30 – 1 500,00 = 2 059,30

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 Príjmy manželky Nezdaniteľná časť ZD na manželku

–  je vyšší ako 32 775,19 Nepoberala 11 753,092 – (základ dane daňovníka : 4)

Poberala 11 753,092 – (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 = 11 753,092 – 8 750,00 = 3 003,092 ÷ 3 003,10

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 11 753,092 – 8 750,00 – 1 500,00
= 1 503,092 ÷ 1 503,10
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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

(ďalej len „zákon“) – Typ: B

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. Podľa § 32 zákona sa podáva daňové priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v príslušnom zda-
ňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona za ustanovených podmie-
nok, v lehote podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdo-
bia, ak zákon neustanovuje inak (lehota podľa § 49 zákona sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý podá-
va daňové priznanie podľa § 32 ods. 5 zákona), pričom príjmom na zdanenie podľa zákona sa rozu-
mie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiahnuté aj zámenou. V daňovom priznaní sa vypočíta
daň z príjmov fyzickej osoby a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník, dedič
alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení
neskorších predpisov) daň aj zaplatiť. Ak daňovník v ustanovenej lehote túto daň nezaplatí, správca
dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“). Ak pripadne
posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posled-
ným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura alebo celkové
zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) záko-
na, s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Daň neplatí aj daňovník
s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona ak za zdaňovacie obdobie
úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých ne-
použil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona.
Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 záko-
na, 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. Daň na úhradu sa neplatí, ak
nepresiahne 3,32 eura a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu da-
ňovníka (§ 7 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.). 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 § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., v kto-
rom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie priznania typ B je povinný daňovník podať do konca mesia-
ca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie [typ B alebo typ A, ak si môže podať
tento typ daňového priznania], ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia ako bola ním prizna-
ná v priznaní typ B alebo správcom dane vyrubená, a v tejto lehote aj daň doplatiť (§ 16 zákona
č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové pri-
znanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov, t.j., že nemal podať priznanie typu A. Rov-
nako postupuje aj daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtova-
nie podľa § 38 zákona. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné daňové pri-
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znanie a vyznačí zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.
Dodatočné daňové 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 (§ 16 zákona
č. 563/2009 Z. z.). Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republi-
ka viazaná môže v tomto prípade daňovník podať dodatočné daňové priznanie v lehote najneskôr do
deviatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie (§ 16 zákona
č. 563/2009 Z. z.). Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 Zákonníka práce a osoba uve-
dená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého da-
ňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré za-
mestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto
osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania,
táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie, pričom správca
dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154 a § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. V súlade
s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne prizna-
ný dôchodok (§ 11 ods. 6) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia ale-
bo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto
zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá
dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154 a 156 zákona
č. 563/2009 Z. z. Podľa § 32 ods. 12 zákona, ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samo-
statnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisia-
ce s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli
uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši
príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samo-
statnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo
dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samo-
statnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154
a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplate-
né sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní
tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu
dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach.

Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pô-
vodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v XI. oddiele
dodatočného daňového priznania na riadkoch 115 až 120.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o ne-
zdaniteľné 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 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najme-
nej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republi-
ky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Podľa tohto ustanovenia si môže uplatniť daňovník
daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo
domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Na daňový bonus má nárok daňovník, kto-
rý 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
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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-násobku 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 ne-
peňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje ne-
zdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo
závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prí-
pade si môže zostávajúcu časť daňového bonusu uplatniť v priznaní za podmienky, že si ju neuplatnil
pri ročnom zúčtovaní,

5.5 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho
zamestnávateľa, ale v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimál-
nej 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 XV. oddie-
le o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za
príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení da-
ňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. (§ 33 ods. 6 zákona).

POSTUP PRI VYPĹŇANÍ PRIZNANIA – TYP B

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 01 až 26 vypĺňa daňovník podľa predtlače. Ak má daňovník pridelené DIČ, uvádza sa
na riadok 01 DIČ, v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo. Nevyplnené riadky nielen na prvej
strane v I. oddiele, ale aj vo všetkých ostatných oddieloch priznania, daňovník ponechá prázdne. Po-
zorne je potrebné si všímať aj upozornenia pod jednotlivými riadkami alebo tabuľkami v príslušných
oddieloch priznania.

Riadok 03 vypĺňa len daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) alebo inej samostat-
nej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona). Na riadku 03 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vy-
hlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifi-
kácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE mož-
no nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza
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názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej
v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona alebo
do lehoty podľa § 49 ods. 3 zákona správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre
daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto
oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije, ak
za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňovému priznaniu správcom dane oznámené číslo
účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič alebo osoba podľa
osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce).

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Riadky 27 a 28 vyplní len zákonný zástupca, zástupca podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z.z. ale-
bo dedič, ktorý podáva priznanie za daňovníka. Ak je dedič daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže
v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom, alebo opat-
rovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 27 a 28 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý po-
dáva priznanie a údaje o dedičovi v členení riadkov 27 a 28, sa uvádzajú v XIV. oddiele ako osobitný
záznam.

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

Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku (1. januára) zdaňovacie-
ho obdobia, za ktoré sa podáva priznanie (dodatočné priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvede-
ných v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k za-
čiatku (k 1. januáru) zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie (dodatočné priznanie).

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 (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplat-
niť, ak manžel (manželka) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima
platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (platné životné minimum) len za ustanove-
ných podmienok podľa § 11 ods. 3 zákona. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa
zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujú-
cim 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. 4 zákona).

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
(dieťa), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný da-
ňovník. Vzhľadom na to, že suma daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení, ak sa
uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplat-
ňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca. Ak
uplatňuje daňovník daňový bonus na viac ako na 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na riadku
32, sa uvedú ostatné vyživované deti v XIV. ODDIELe (vyznačí sa riadok 33). Za zdaňovacie obdobie
roka 2011 si môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33, resp. § 52 ods. 48 záko-
na, daňový bonus na vyživované dieťa v sume 20,02 eur mesačne za január až jún 2011 a 20,51
eura mesačne za júl až december 2011.
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V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane)
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 34 až 36 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. Z týchto príjmov sa v tomto oddiele vypočítava
základ dane (čiastkový základ dane). Uvádzajú sa tu aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to prepočíta-
né na eurá, pričom za príjmy zo zdrojov v zahraničí sa považujú hrubé (brutto) príjmy (bez odpočíta-
teľných položiek a nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí). Pri príj-
moch zo závislej činnosti sa použije podľa § 31 ods. 2 zákona prepočítací kurz, ktorý sa určí ako prie-
merný kurz za kalendárny 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 ban-
kou, alebo sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové pri-
znanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých
daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie. Na účely výpočtu základu dane (čiast-
kového základu dane) sa na riadku 36 úhrn príjmov z riadku 34 zníži o úhrn poistného a príspevkov
(z riadku 35), ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamest-
nanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 zákona).
Na riadkoch 35a a 35b sa rozpíše úhrn povinného poistného z r. 35, na úhrn poistného na sociálne
poistenie (zabezpečenie) a úhrn poistného na zdravotné poistenie, pričom v prípade obdobne plate-
ného zahraničného poistenia z príjmov dosahovaných zo závislej činnosti v zahraničí, ak z predlože-
ného potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa
riadkov 35a a 35b, vyplní sa len riadok č.33 v úhrnnej sume.

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. Podľa § 31 ods. 1 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 účtovníc-
tve, 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 (ďalej len „zákon o úč-
tovníctve“). Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalen-
dárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý 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 zákona sú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom (napr. príjem z pre-
nájmu takéhoto majetku), úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v sú-
vislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou týchto
príjmov je aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku podľa
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka (§ 17a zákona) a výška odpusteného dlhu alebo jeho časti
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u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom podľa § 6 ods. 5
písm. c) a d) zákona.

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 alebo ods. 14 zákona. Podľa § 6 ods. 14 zákona, daňovník vykoná-
vajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 6 ods. 1 a 2 zákona) za podmienok, že
túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne pred-
chádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri
týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho
obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré
spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,

b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárob-
kovú činnosť,

c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nedodrží podmienky ustanovené v § 6 ods. 14
zákona, pokračuje vo vedení daňovej evidencie už len v tomto zdaňovacom období. V bezprostredne
nasledujúcom zdaňovacom období je tento daňovník povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o úč-
tovníctve alebo evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona. Daňovník, ktorý sa rozhodne viesť evidenciu
podľa § 6 ods. 14 zákona, je povinný túto evidenciu viesť počas celého zdaňovacieho obdobia
a uchovávať ju po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň. V súlade
s § 1 zákona o účtovníctve sa fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárob-
kovú činnosť a preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príj-
mov na účely zistenia základu dane z príjmov v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 14 zákona, nepova-
žujú za účtovné jednotky. Z tohto dôvodu sa k daňovému priznaniu neprikladajú účtovné výkazy. Pod
tabuľkou č. 1 sa vyznačí skutočnosť, že daňovník uplatňuje daňové výdavky v súlade s § 6 ods. 14 zá-
kona.

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdav-
ku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky vrá-
tane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov, pričom pod tabuľkou č. 1 sa vyznačí
táto skutočnosť.

Bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom daňovník uplatňuje svoje výdavky k príjmom podľa
§ 6 ods. 1 a 2 zákona, uvedie pod tabuľku č. 1, sumu preukázateľne zaplateného poistného a prí-
spevku v eurách v príslušnom zdaňovacom období a to samostatne preukázateľne zaplatenú sumu na
sociálne poistenie a preukázateľne zaplatenú sumu na zdravotné poistenie.

Na riadku 10 sa uvedie suma výdavku pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona oddelene. Znamená
to, že sa môžu uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona v kombinácii s príjmami podľa § 6
ods. 3 zákona aj kombinácia výdavkov percentom z príjmov s daňovými výdavkami podľa § 19 záko-
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na, napr. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona sa uplatnia daňové výdavky podľa § 19 zákona
a pri príjmoch z prenájmu percentom z príjmov.

V súlade so zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v mesiacoch január až
apríl 2011 povinný daňovník poberajúci príjmy z prenájmu platiť preddavky na zdravotné poistenie
z tohto príjmu. Uvedená povinnosť bola s účinnosťou od 1. 5. 2011 zrušená, pričom zdravotná pois-
ťovňa takto zaplatené preddavky vráti, ak po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné
poistenie za rok 2011 vznikne preplatok. V prípade, ak daňovník zníži o takto preukázateľne zaplate-
né preddavky svoje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona, čo deklaruje uvedením presnej sumy
zaplatených preddavkov na riadku pod tabuľou č. 1, potom zdravotná poisťovňa zrazí daň z takto vy-
plateného príjmu podľa § 43 zákona. Zrazením dane z tohto príjmu je daňová povinnosť daňovníka
vysporiadaná a vyplatený príjem nie je súčasťou základu dane z príjmov (čiastkového základu dane)
podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník nezníži svoje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona
o takto zaplatené preddavky, zdravotná poisťovňa daň z vyplatené preplatku z preddavkov plate-
ných v súvislosti s prenájmom nezrazí.

Ak sa uplatňujú daňové výdavky podľa § 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na riadku 9 tejto
tabuľky, ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na riadkoch 1 až 8 (t.j. okrem príjmov z prenájmu uve-
dených na riadku 10 tejto tabuľky). Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona
kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 eur. Výdavky priraďované k príj-
mom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺ. 2 zistia rovnakým
pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým
takýmto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. g) zákona], napríklad: daňovník v roku 2011 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 eura. Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvedie suma 9448 eura [9948 – 500
eur)]. Na riadku 10 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku 3779,20 eura [(9448 : 9948) x 3979,2].

Z tabuľky 1 sa prenášajú údaje z riadku 9 na stranu 4 do riadku 37 (príjmy) a riadku 38 (vý-
davky) a z r. 10 na stranu 4 do riadku 45 (príjmy) a riadku 46 (výdavky).

Na riadku 39 po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ
dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a na riadku 47 sa po vyplnení predchádzajúcich riad-
kov vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona. Riadky 41
a 42 a riadky 49 a 50 vypĺňa len daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pričom
v XIV. oddiele uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil.

Daňovník, ktorý o príjmoch podľa § 6 zákona účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v nad-
väznosti na § 8 ods. 4 postupov JÚ v rámci uzávierkových účtovných operácií upravuje všetky uhrade-
né príjmy a výdavky zaúčtované v peňažnom denníku o príjmy, resp. výdavky, ktoré sa nezahrnujú do
základu dane z príjmov alebo sa zahrnú do základu dane vo výške a v zdaňovacom období v súlade
s ustanoveniami zákona (položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky) a preto takýto daňovník už
riadky 41, 42, 49 ani 50 DP typ B nevypĺňa. Tieto riadky vypĺňa daňovník, ktorý účtuje v sústave jed-
noduchého účtovníctva len v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie, nakoľko fyzická oso-
ba dosahujúca príjmy podľa § 6 zákona, ktorá je účtovnou jednotkou nemôže podľa § 16 ods. 9 zá-
kona o účtovníctve otvárať uzavreté účtovné knihy, z dôvodu že nemá obdobie schvaľovania účtovnej
závierky. Účtovná závierka fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva je zostavená
a zároveň aj schválená pripojením podpisového záznamu k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky,
t.j nemôže podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve uzatvorené účtovné knihy znovu otvoriť.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, 11 a 14 zákona riadky 41, 42, 49 a 50 ne-
vypĺňa, pričom položky zvyšujúce a znižujúce základ dane sú u neho súčasťou príjmov, resp. výdav-
kov uvádzaných v evidencii podľa týchto ustanovení zákona.
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Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva tabuľku č. 1 nevypĺňa; vypĺňa len riadky
39 až 44 a riadky 47 až 52. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva. Ak daňovník účtujúci v sús-
tave podvojného účtovníctva dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samo-
statnej zárobkovej činnosti (§ 10 ods. 2 zákona), na riadkoch 39 až 44 uvedie už len podiel, ktorý na
neho pripadá.

Pod tabuľkou č. 1 vypĺňa daňovník aj počet mesiacov vykonávania činnosti, z ktorej dosahuje príj-
my z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti pre potreby Sociálnej poisťovne podľa
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Uvedený údaj daňovník
vypĺňa z dôvodu určenia vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchod-
kovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorým je polovica pomernej časti základu dane
z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti (§ 138 zákona o sociálnom poistení). Pomernou časťou základu dane je časť pripadajúca na je-
den kalendárny mesiac výkonu podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tento údaj sa
bude vypĺňať aj pre potreby zdravotných poisťovní podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

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 53 až 55, 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 a príjmy, z ktorých sa zráža, nie sú súčasťou zá-
kladu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7 zákona (§ 4 ods. 7 zákona). Výnimku
tvoria príjmy uvedené v § 43 ods. 6 a) až d) zákona, pri ktorých sa daňovník môže rozhodnúť, že daň
z nich zrazenú bude považovať za preddavok. Ak takéto príjmy prizná daňovník v priznaní, považuje
sa zrazená daň za preddavok (§ 43 ods. 7 zákona) a ak suma zrazenej dane bude vyššia ako daň
vypočítaná v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie zrazenej dane (jej časti) po podaní
žiadosti o vrátenie preplatku (XVI. ODDIEL). Podľa § 45 ods. 4 zákona, je možné započítať daň zra-
zenú z úrokového príjmu. Preto súčasťou príjmov podľa § 7 zákona (uvádzajú sa na riadkoch 1 až 9
tabuľky č. 2 v závislosti od druhu príjmov), sú aj úrokové príjmy v súlade so Smernicou Rady
2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (ďalej len „smerni-
ca“) dosiahnutých z krajín uvedených v prílohe č. 3 zákona [v prechodnom období sa zráža daň v sú-
lade s článkom 11 tejto smernice v inej (vyššej) výške ako je ustanovené v zmluvách o zamedzení dvo-
jitého 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 súvislosti sa vypĺňa riadok 108 priznania,
kde sa uvedie suma preddavku vybraná len z takéhoto príjmu.
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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 11 tejto tabuľky. Na riadku 12 sa uvádza príjem ne-
uvedený na riadkoch 1 až 11 a to ak ide o viac druhov príjmov, tak úhrnom. Na r. 13 sa uvádza klad-
ný rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou
vkladaného majetku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu
alebo jeho pomerná časť, ak sa rozhodne daňovník (vkladateľ) uvedený rozdiel zahrnúť postupne až
do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňova-
cích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo
k splateniu nepeňažného vkladu (§ 8 ods. 2 zákona).

Preukázateľne vynaložené výdavky do 31. decembra 2008 v slovenských korunách na dosiahnu-
tie zdaniteľného príjmu podľa § 8 zákona, o ktoré sa znižuje príjem v zdaňovacích obdobiach končia-
cich po 1. januári 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na eurocenty na-
hor. 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 neuvádzajú výdavky, nakoľko tieto príjmy sa ne-
znižujú o výdavky podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona. Na riadku 13 sa neuvádzajú výdavky, nakoľko
daňovník uvádza v stĺpci príjmov už výsledný rozdiel po uplatnení výdavkov. Na riadku 12 sa uvá-
dzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na riad-
koch 1 až 11, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na riadkoch 1 až 11 dva druhy príj-
mov 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) záko-
na a sumou 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona. Výdavky priraďované k príjmom podľa § 8
ods. 1 písm. a) zákona zahrnovaným 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. g) zákona]. Napríklad: daňovník v roku 2011 dosiahol len príjmy z príležitostnej poľnohospo-
dárskej 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 500 eur [1000 – 500]. Na riadku 1 stĺ.
2 sa uvedie suma výdavku vo výške 125 eur [(500 : 1000) x 250]. Na riadkoch 4, 5 a 6 stĺ. 1 sa
uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto riad-
koch zníženými o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 7 zákona a sumou 500 eur (oslobodenie príjmu podľa
§ 9 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto
majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010, t.j. oslobodenie do výšky 5-násobku platného život-
ného minima za rok 2010 a to 925,95 eura). Napríklad daňovník dosiahol v roku 2011 len príjmy
z predaja cenných papierov [§ 8 ods. 1 písm. e) zákona] v sume 3000 eur, ktoré rovnako nadobudol
v roku 2011 za 1200 eur; na riadku 5 stĺ. 1 sa podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona uvádza sumu 1300
eur [3000 – 1200 – 500] a na riadku 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma. Na riadkoch 56 až 58 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 zákona. Nárok na odpočet daňovej straty, resp. časti straty podľa § 30 zákona sa uvádza na
riadkoch 59 až 65, pričom sa tu uvádza vždy len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom
zdaňovacom období odpočítava od základu dane v súlade s § 30 zákona. Na riadku 66 sa uvádza
daňová strata z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a na riadku 67 z príjmov podľa § 6 ods. 3 zá-
kona, ktorá vznikla v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Údaj
z r. 59 až 67 sa použije na výpočet základu dane z riadkov 68 až 79. Na riadku 78 sa základ dane
z riadku 77 zvyšuje o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 12 a 13 zákona účinného do
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31. 12. 2010 a o sumu úhrad zdravotníckeho pracovníka podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do
31. 12. 2010. Ak sa základ dane nezvyšuje o tieto sumy, suma na riadku 78 sa rovná sume na riadku
77. Vypočítaný základ dane na riadku 79 sa prenesie do X. oddielu na riadok 80. Základ dane tvorí
úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 až 8 zákona, 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.

Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty na-
hor (§ 47 ods. 1 zákona).

V súlade s § 11 ods. 1 zákona, daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti len od zá-
kladu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona ale-
bo ich úhrnu a tento uvedie na riadku 81. V prípade, ak daňovník vykázal daňovú stratu z príjmov
podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie a dosahuje
aj príjmy podľa § 5 zákona, uvedie na tomto riadku len základ dane (čiastkový základ dane) z týchto
príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa uvedie na riadku 82, s výnimkou prípadov,
keď daňovník vypĺňal III. oddiel riadok 29. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľ-
nou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 30. Na
riadku 82 sa uvádza suma, ktorú daňovník môže vypočítať v XVII. oddiele podľa pomôcky
na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou tohto pou-
čenia. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2011 je v sume 3 559,30 eura,
ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. jeho základ dane (čiastkový zá-
klad dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo súčet čiastkových základov dane
z týchto príjmov sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre
rok 2011suma vo výške 18 538 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa
§ 11 ods. 2 písm. b) zákona. Riadok 83 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. oddiele na riadku
31. Na riadku 83 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Na vý-
počet nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na manželku (manžela) slúži pomôcka,
ktorá je súčasťou tohto poučenia. Výpočet sa môže vykonať v XVII. oddiele. Nezdaniteľná
časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2011 je v sume 3 559,30 eura, ak daňovník
spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod zákona, t.j. jeho základ dane (čiast-
kový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu sa rovná alebo
je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2011suma vo výške
32 775,18 eura, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. b)
zákona.

Na riadku 84 sa uvedie úhrn nezdaniteľných častí základu dane daňovníka vypočítaných podľa
§ 11 ods. 2 a 3 zákona maximálne do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov pod-
ľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu.

O nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 zákona) sa znižuje základ dane aj
u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona.
O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona sa znižuje zá-
klad dane aj u daňovníka 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 [§ 11 ods. 7 zákona]. Na riadku 85 daňovník vypočíta základ dane znížený
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o nezdaniteľné časti základu dane. Daň podľa § 15 zákona daňovník vypočíta na riadku 86 zo
základu dane zaokrúhleného na eurocenty nadol, pričom aj daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Riadky 87 až 89 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy (základy dane) podliehajúce zdaneniu
v zahraničí a daňové straty, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vyníma-
jú zo zdanenia na území Slovenskej republiky. Na účely vyňatia základov dane podliehajúcich zda-
neniu v zahraničí a daňových strát je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a da-
ňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 17 až 29.

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 zdane-
né v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie a ktorému plynuli takéto príjmy zo zdrojov v za-
hraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preu-
kázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší [§ 45 ods. 3 zákona].

Riadky 90 až 94 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 91 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 92 vychádza vyšší
ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. Daň po vyňatí a zápočte sa uvedie na riadku 95. Riad-
ky 96 až 98 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol úrokové príjmy z krajín podľa prílohy č. 3 zákona, pri
ktorých sa podľa smernice započíta daň preukázateľne zrazená v zahraničí na úhradu dane do výš-
ky, v ktorej môže byť zrazená podľa zákona (§ 45 ods. 4 zákona), pričom na r. 97 sa uvádza suma
preukázateľne zaplatenej dane podľa smernice.

Na riadku 99 sa uvádza daň (daňová povinnosť) riadok 95 – riadok 98, t. j. daň po uplatnení
zápočtu dane z úrokových príjmov. Ak daňovník nedosiahol úrokové príjmy a nie sú súčasťou zdani-
teľných príjmov, na riadku 99 sa bude daň (daňová povinnosť) rovnať riadku 95.

Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a výsledná suma nepresiahne 16,60 eur
alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a jeho celkové zdaniteľné príjmy ne-
presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 99 sa uvádza nula. Daňovník
s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46 záko-
na, 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 plynú zo zdrojov
na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Riadok 100 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Obdobne daňovník vypĺňa aj riadky
101 až 105. Ak sa vypĺňa riadok 104, vypĺňa sa aj žiadosť uvedená v XV. oddiele daňového prizna-
nia.

Na riadku 101 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus. Daňovník, ktorý ne-
uplatňuje daňový bonus, na riadku 101 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na riadku
99.

Na riadku 106 sa uvádza suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom
alebo správcom dane. Tento riadok sa vypĺňa, len ak daňovník uplatňoval zamestnaneckú prémiu

646 13/2011FINANČNÝ SPRAVODAJCA



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 107, ale len
za podmienky, že ide o preddavok vybraný z príjmov, ktoré daňovník uvádza v priznaní (bliž-
šie uvedené v odkaze 23 daňového priznania). Na riadku 108 sa uvádza suma preddavku vybraná
len z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decem-
bra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11, resp. § 52 ods. 20 zá-
kona a ktoré daňovník uviedol na riadku 11 tabuľky č. 2. Zrazené alebo zaplatené preddavky
na daň alebo na zabezpečenie dane uvedie daňovník na riadkoch 109 až 111.

Na riadku 112 sa uvádza zaplatená daň, resp. časť zaplatenej dane v zahraničí z úrokových
príjmov podľa smernice uznaná za daňový preplatok podľa § 45 ods. 4 zákona (riadok 97 – riadok
98).

Riadky 113 a 114 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na
úhradu alebo preplatok.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011, vypĺňa sa
tento oddiel v eurách (bližšie v bode 3 tohto poučenia). Na riadku 115 dodatočného daňového pri-
znania sa uvádza suma daňovej povinnosti znížená o daňový bonus z riadku 101, ktorú daňovník
uviedol v riadku 101 „riadneho“ daňového priznania, alebo r. 56 daňového priznania typ A alebo
rozdielu riadkov 06 a 10 ročného zúčtovania, ak by sa daňovník nedopustil chyby. Podobný postup
sa uvádza aj na riadkoch 116 až 120 dodatočného daňového priznania.

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU
POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Na riadku 121 sa uvádza krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povin-
nosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové“ príjmy.

Riadok 122 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa
§ 11 ods. 7, § 33 ods. 10 a § 46 zákona, t.j. daňovník, ktorý dosahuje 90% zo všetkých svojich celo-
svetových príjmov na území Slovenskej republiky a má nárok na uplatnenie všetkých nezdaniteľných
častí, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) alebo nevyrubenie a neplatenie dane, ktorá za
zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli
50% nezdaniteľnej časti na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona].

Riadok 123 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa
§ 49 ods. 7 zákona, t. j. daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej
republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená
daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky. Ten-
to je povinný podať daňové priznanie alebo hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov na-
sledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzka-
reň umiestnenú na území Slovenskej republiky, má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých
vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestne-
né na území Slovenskej republiky, je povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 zá-
kona.
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XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona

Riadky 124 a 125 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 125, 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 124 a 125 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 118 dodatočného daňového priznania). V daňovom priznaní poda-
nom za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa na riadku 124 uvádzajú 2 % zo zaplatenej dane z riad-
ku 101, minimálne však 3,32 eura.

XIV. 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 zahraničí.

V tomto oddiele vykoná výpočet aj daňovník, ktorému vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu,
v prípadoch splnenia všetkých podmienok uvedených v § 32a zákona za situácie, že pri príjmoch
z podnikania nedosiahol žiadne príjmy len uplatnil daňové výdavky, t. j. vykázal daňovú stratu. V prí-
pade, ak vykázal daňovú stratu ale dosiahol nejaké príjmy napr. aj z úrokov na bežnom účte využíva-
nom v súvislosti s podnikaním, nespĺňa podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa
§ 32a ods. 1 písm. a) piaty bod zákona. Výpočet zamestnaneckej prémie môže vykonať podľa
pomôcky pre jej výpočet.

Na riadku 126 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL a aj riadok 104, v tomto oddiele, vyplní žiadosť o vyplatenie
daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný
rozdiel 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 XV. oddiele dodatočného
daňového priznania vypĺňa len kladný rozdiel z riadku 120 dodatočného daňového priznania. Ak je
rozdiel záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane, pričom sa uplatní postup podľa § 33
ods. 11 zákona.

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok 114 alebo 118), ktorý žiada aj podľa § 79 zá-
kona č. 563/2009 Z. z. 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.
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XVII. 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 môže vykonať v tomto oddiele podľa pomôc-
ky na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2011, ktorá je súčasťou tohto poučenia.
Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý upravuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manže-
la) podľa § 11 ods. 3 zákona.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2011
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

Základné údaje na rok 2011

Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %

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

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: za I. – VI. mesiac 20,02
eura, za VII. – II. mesiac suma 20,51 eura. Daňový bonus za celý rok 2011 je suma 243,18 eura
(12 mesiacov)

6-násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 6 = 1 902,00 eura

12-násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 12 = 3 804,00 eura

Základ dane pri sume 12-násobku minimálnej mzdy = 3 294,36 eura

Max. výška zamestnaneckej prémie = 50,34 eura

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 potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane
na úhradu, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

2. Pri výpočte mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa pri uplatňovaní 1/12
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 559,30 eura) použila suma 296,60 eura.

3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 predsta-
vuje sumu 3 559,20 eura (296,60 x 12 = 3 559,20), na konci roka 2011 sa uplatní nezdaniteľná
časť základu dane na daňovníka v sume 3 559,30 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý za-
okrúhlením (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa zákona

§ 11 ods. 2 zákona

písm. Ak základ dane (čiastkový základ dane zistený z príjmov
podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastko-
vých základov dane z týchto príjmov) daňovníka (r. 81)

Nezdaniteľná časť
na daňovníka

a) –  sa rovná alebo je nižší ako 18 538 3 559,30

b) – je vyšší ako 18 538 8 193,796 – (základ dane : 4)
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Poznámka:

Všade kde je uvedené v príkladoch pre výpočet nezdaniteľných častí základ dane, bude sa chápať
týmto základom dane čiastkový základ dane zistený z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2
alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Príklad 1:
Základ dane = 15 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 3 559,30

Príklad 2:
Základ dane = 20 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 193,796 – (20 000,00 : 4) = 8 193,796 – 5 000,00 = 3 193,80

Príklad 3:
Základ dane = 32 775,19
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 193,796 – (32 775,19 : 4) = 8 193,796 – 8 193,7975 = 0,00

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane (čiastkový základ dane zistený
z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2
alebo súčet čiastkových základov dane z týchto
príjmov) daňovníka (r. 81)

Príjmy manželky Nezdaniteľná časť
na manželku

–  sa rovná alebo je nižší ako 32 775,18 0 3 559,30

menej ako 3 559,30 3 559,30 – príjmy manželky

3 559,30 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 = 3 559,30

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 559,30 – 1 500,00 = 2 059,30

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. 81)

Príjmy manželky Nezdaniteľná časť na manželku

–  je vyšší ako 32 775,18 Nepoberala 11 753,092 – (základ dane daňovníka : 4)

Poberala 11 753,092 – (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
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 11 753,092 – 8 750,00 = 3 003,092 � 3 003,10

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 11 753,092 – 8 750,00 – 1 500,00
= 1 503,092 �1 503,10

Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2011

1. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne posudzované príjmy v úhrnnej sume
aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou pré-
miou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 tohto zákona zo sumy 12-násobku mini-
málnej mzdy. Znamená to, že na účely výpočtu zamestnaneckej prémie sa použije základ dane, ktorý
by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri mesačnej mzde vo výške minimálnej mzdy, pričom pri
výpočte základu dane sa ako povinné poistné odpočíta percentom

v sume, v ktorej by bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplatiť.

Príklad 1:

Posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov

Základ dane za 12 mesiacov = 3 294,36 eura

Nezdaniteľná časť na daňovníka – základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

3 559,30 – 3 294,36 x 19 % = 50,3386 eura

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie 50,3386 € sa zaokrúhli na eurocenty nahor 50,34 eura

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok
na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované
príjmy. Napr. ak daňovník poberal posudzované príjmy 7 kalendárnym mesiacov, zamestnanecká
prémia sa vypočíta pomernou časťou (50,3386 : 12) x 7 = 29,3641 = 29,37 eura.

2. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,
posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej
mzdy a viac, potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzova-
ných príjmov daňovníka. Pri tomto spôsobe výpočtu je zavedené postupné znižovanie zamestnanec-
kej prémie v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú
prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu.

Príklad 2:

Posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov = 3 989 eura

Základ dane = 3 454,48 eura

Nezdaniteľná časť na daňovníka – základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

3 559,30 – 3 454,48 x 19 % = 19,9158 eura

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie 19,9158 eura sa zaokrúhli na eurocenty nahor 19,92 eura
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Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú pré-
miu a podá daňové priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postu-
puje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Pomôcka pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Podľa § 34 ods. 1 zákona, preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňov-
ník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 eura, pričom preddavkové obdo-
bie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania
v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň
zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období pod-
ľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, znížené-
ho o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na
ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom obdo-
bí, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový
bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej zná-
mej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku
preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavko-
vého obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako pred-
davky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej
povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta
na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňov-
níkovi vrátia.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti (ďalej len „PZDP“) na účely platenia preddavkov
na daň

PZDP = Základ dane z {[r. 80 alebo z (r. 80 – r. 87)] – suma nezdaniteľnej časti [§ 11 ods. 2
písm. a) platnej na zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky] x 19% sadzba dane} – (r. 94 +
r. 98 + r. 100 + r. 107 + r. 108)
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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

� Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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, ak zákon neurčuje
inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok,
štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

� Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné
zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť
alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, je povinný podať
priznanie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stá-
lu prevádzkareň. Ak tento daňovník má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybra-
ním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené
na území Slovenskej republiky, je povinný podať priznanie do 3 kalendárnych mesiacov po uply-
nutí zdaňovacieho obdobia.

� Správca dane môže na žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na po-
danie priznania predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o tri mesiace u daňovníka v konkur-
ze a likvidácii. U ostatných daňovníkov sa predĺži lehota na podanie priznania na základe
oznámenia podaného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie priznania naj-
viac o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov pri dosiahnutí príjmov zo zahraničia.

� 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 je povinný
podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie priznania podľa § 15 ods. 1 zá-
kona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „daňový poriadok“).

� Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa § 7 daňového poriadku. Prílo-
hou priznania je podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku účtovná závierka podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
t. j. výkaz ziskov a strát, súvaha a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majet-
ku a záväzkoch.

� Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňo-
vého poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako „opravné” v záhlaví
I. časti.

� Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrube-
ná, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po
tomto zistení dodatočné 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
skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.

� Daň je splatná v lehote na podanie priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznáme-
nia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po
lehote na podanie daňového priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou
daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane, určenou dohodou so
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správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi
pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za one-
skorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.

� 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, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti, z ktorej v zdaňova-
com období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

V prípade, že za daňovníka podáva daňové priznanie podľa § 49 ods. 6 zákona jeho právny ná-
stupca, tento uvádza na riadku 05 názov daňovníka a rovnako na riadku 01 daňové identifikačné
číslo daňovníka.

II. časť – Výpočet základu dane a dane

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok
hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej ob-
chodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhra-
de straty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej
spoločnosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príj-
mami 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 hos-
podárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí
znamienkom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej
prevádzkarne 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
2006“) v rámci transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štan-
dardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (tabuľka G3 riadok 4).
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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. 19 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 podľa
§ 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 omeška-
nia (§ 17 ods. 19 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 s likvi-
dáciou a pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákonných rezerv a opravných po-
ložiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s obdobím likvidácie) za pred-
pokladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Na tomto riadku sa uvedú aj rozdiely
vzniknuté pri úprave základu dane pri predaji podniku (§ 17a zákona), pri nepeňažnom vklade
(§ 17b a § 17d zákona) a pri zrušení daňovníka bez likvidácie (§ 17c a § 17e zákona), pričom ide
o rozdiely, ktoré vznikajú u daňovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, vkladá nepeňažný
vklad, daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie. Na tomto riadku sa rovnako uvedú rozdiely, ktoré
podľa ustanovení § 17a až 17e zákona vznikajú u daňovníka, ktorý kupuje podnik alebo jeho časť, je
príjemcom nepeňažného vkladu alebo je právnym nástupom daňovníka zrušeného bez likvidácie.
Úprava (zníženie) základu dane sa vykoná na riadku 280.

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

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi
príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Daňov-
ník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoloč-
nosti na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na výsledku hospodárenia a podielom na
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základe dane (alebo daňovej strate) verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej 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 vy-
plácaný 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 družstva.
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, t.j. na po-
diely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období za rok 2004,
resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasledujúcom 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 daňovníka:

a) s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť základu dane príjemcu platnou sadzbou dane
podľa § 15 zákona, b) s obmedzenou daňovou povinnosťou daňou vyberanou zrážkou (§ 43 zá-
kona), ak plynie príjem zo zdroja na území Slovenskej republiky, s výnimkou príjmu plynúceho da-
ňovníkovi so sídlom z iného členského štátu Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania
alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech 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.

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) zá-
kona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splne-
ná a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplat-
nenia § 17 ods. 17 zákona.

Na riadku 260 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19
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. 19
zákona), nájomného a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej osobe (§ 19 ods. 4 zákona)
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 zahrnovali 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.
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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. Na tomto riadku sa uvádza aj zá-
klad dane alebo daňová strata nerezidenta vyčíslená na riadku 6 tabuľky H.

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 základom
dane rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa záko-
na, vyčíslený podľa § 14 zákona.

Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej
spoločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť
príjmov 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
obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľ-
skej činnosti daňovníka.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona na základe výpočtu v ta-
buľke D. Daňová strata daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo kom-
plementárom komanditnej spoločnosti sa upraví o časť základu dane alebo daňovej straty verejnej
obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúcej na spoločníka alebo komplemen-
tára.

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
uvedie 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 priznania), sa uvedie
nižšia sadzba dane len v prípade, ak nižšia sadzba dane na zdaňovaný príjem vyplýva zo zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia.

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 a 30b zákona ). 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 daňovníkom v zdaňovacom období
podľa § 42 zákona. Daňovník do tejto sumy uvádza aj tie preddavky, ktoré uhradil po skončení zda-
ňovacieho obdobia, do lehoty na podanie daňového priznania, ak sa vzťahujú k daňovej povinnosti
za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva. Rovnako súčasťou tejto sumy je aj preplatok
použitý na úhradu preddavkov podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú
preddavky platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 830 sa uvádza suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka ak zraze-
ná daň je považovaná za preddavok podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.
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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). V prípade, že daňovník uplatňuje úľavu
na dani na riadku 610 a daň na riadku 800 nepresiahla sumu 16,60 €, uvedie daňovník na riadku
850 sumu dane z riadku 800.

Na riadku 900 sa uvádza daň na úhradu, t. j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočíta-
ná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura, na riadku 900 sa uvedie nula a daň na úhradu
sa neplatí, a to aj v prípade, ak daňovník použije postup podľa § 50 zákona.

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, na ktoré sú preddavky platené. Táto suma
sa zníži o hodnotu uvedenú na riadku 610, 710 a o hodnotu uvedenú na riadku 830. Daňovník, ktorý
v predchádzajúcom zdaňovacom období existoval menej ako dvanásť mesiacov, uvedie na tomto
riadku sumu dane vypočítanú podľa § 42 ods. 5 druhej vety zákona. Daňovník, ktorý v predchádzajú-
com zdaňovacom období existoval menej ako tri mesiace, uvedie na tomto riadku sumu predpoklada-
nej dane podľa § 42 ods. 5 tretej vety zákona.

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

Ak si daňovník uplatňuje na riadku 610 úľavu v zmysle § 35, resp. § 35a zákona č. 366/1999
Z. z. v znení neskorších predpisov, riadok 910 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť
preddavky na daň.

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 920 sa uvádza daň, ktorá bola uvedená na riadku 800 v predchádzajúcom daňovom
priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 930 sa uvádza novo zistená daň z riadku 800 dodatočného daňového priznania. Ak
je na riadku 960 novo zistená daňová strata, na riadku 930 sa uvedie 0.

Na riadku 950 sa uvádza posledná známa daňová strata uvedená na riadku 400 v predchá-
dzajúcom daňovom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdo-
bie (v tomto prípade bude na riadku 920 uvedená 0).

Na riadku 960 sa uvádza novo zistená daňová strata z riadku 400 dodatočného daňového pri-
znania, 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
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 (+).
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III. časť –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) vrátane
sumy uvedenej na riadku 120 a súčtu riadkov 210 až 230 a riadku 260.

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, účtujúcim 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 neskorších predpisov,

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 republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočto-
vé organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskor-
ších predpisov.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona,
t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len
informatívny charakter pre účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na
tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.

Tabuľka C2 – Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený
alebo založený na podnikanie, účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva

Údaje v tabuľke C2 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vy-
medzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtov-
né jednotky, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za
účelom podnikania.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona,
t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len
informatívny charakter na účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na
tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter na účely správcu dane.
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Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 zákona

Na riadku 1 sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré je možné podľa § 30 zákona uplatniť od-
počet daňovej straty a výpočet skutočného odpočtu daňovej straty (napr. odpočítavaná strata za zda-
ňovacie obdobia rokov 2008, 2009 a 2010 odpočítavaná v základe dane roku 2011 bude
uvedená na riadku 1, v stĺpcoch 1, 2 a 3).

Na riadku 2 sa uvádza výška daňovej straty podľa zdaňovacích období (napr. konkrétna výška
odpočítavanej daňovej straty v rokoch 2008, 2009 a 2010 bude uvedená v stĺpcoch 1, 2 a 3).

Na riadku 3 sa uvádza súčet daňových strát, na ktorý je uplatňovaný odpočet daňovej straty,
resp. nárok na odpočet (napr. úhrn strát spočítaný za roky 2008 až 2010).

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 2011 bude uvedená v stĺpci 4).

Na riadku 5 sa uvádza skutočne odpočítaná strata v zdaňovacom období, ktorá je limitovaná
výškou vykázaného základu dane (napr. ak v zdaňovacom období roku 2011 je vykázaný základ
dane 100, pričom nárok na odpočet daňovej straty je vo výške 120, uvedie sa suma 100. V zdaňova-
com období roku 2012 sa uvedie na riadku 3 v stĺpci 5 už len zostávajúca časť nároku na odpočet
straty vo výške 20).

Upozornenie:

Daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie, ktoré končí pred 1.1.2010 možno odpočítavať
počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Až daňové straty
vykázané po 31. 12. 2009 (v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré končí v roku 2010
a za nasledujúce zdaňovacie obdobia) možno odpočítavať počas najviac siedmich bezprostredne
po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím, bezprostredne
nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

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
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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
nižšia 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
ods. 1 písm. b) zákona. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v indi-
viduálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, tabuľku F
nevypĺňa ani daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, keďže vypĺňa tabuľku C1 alebo
C2 podľa spôsobu vedenia účtovníctva. Túto tabuľku vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou po-
vinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod], ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádz-
karne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona.
Tabuľku vypĺňa aj pozemkové spoločenstvo účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom na
riadku 1 uvedie príjmy, na riadku 2 výdavky a na riadku 3 rozdiel príjmov a výdavkov.

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 sústa-
ve 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
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 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
republiky z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006/72.

Prehľad úprav vykonaných podľa opatrenia MF SR v rámci transformácie výsledku hospodárenia
vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hos-
podárenia (riadok 4 tejto tabuľky) sa uvedie v Časti V – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Tabuľka H – Výpočet základu dane nerezidenta

Tabuľku vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) bod 3 zákona] (ďa-
lej len „nerezident“), ktorý podnikal v zdaňovacom období na území Slovenskej republiky prostredníc-
tvom stálej prevádzkarne alebo dosahoval príjmy zo zdroja na území Slovenskej republiky a príjmy,
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z ktorých daň vybranú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7
zákona.

Na riadku 1 sa uvádza úhrn základov dane alebo daňových strát daňovníka z činností vykonáva-
ných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky a ktorý zisťuje základ
dane iným spôsobom ako podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona.

Na riadku 2 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej
republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 zákona. Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
a ktorej vybraním sa považuje daňová povinnosť za splnenú, sa do úhrnu príjmov nezahrnujú. V stĺpci
2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 3 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej
republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených
na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 4 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej
republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených
na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 5 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej
republiky podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tie-
to príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Tabuľka I – 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 predaja služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku
hospodárenia 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 (z príjmu za poskytnu-
tie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného
na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie
práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na
riadku 100.

Na riadku 4 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja nehmotného majetku, ktorá ovplyvnila výš-
ku 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 ne-
hmotný majetok, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispo-
zičných 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.
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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. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v priznaní v lehote na podanie pri-
znania, že suma zodpovedajúca ustanovenému percentu zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane)
sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplate-
nej 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).

Riadok 1 vypĺňa daňovník, ktorý najneskôr v lehote na podanie priznania daroval finančné pro-
striedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % z daňovej povinnosti z riadku 800 ním určeným da-
ňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zá-
kona. Daňovník na tomto riadku uvedie sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar,
ktoré poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj sumu finančných prostriedkov poskytnutých
ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania.

Príklad

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok poskytol v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia roka 2011 finančný dar vo výške 1 000,- € a do lehoty na podanie priznania poskytol ešte finanč-
ný dar vo výške 300,- €. Priznanie podal v lehote na podanie daňového priznania, v ktorom vykázal
v IV. časti na riadku 1 sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar vo výške 1 300,- €.
Suma zodpovedajúca 0,5 % z daňovej povinnosti z riadku 800 bola vo výške 1 000,- €. Daňovník spl-
nil podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona a je oprávnený vyhlásiť v priznaní, že podiel zapla-
tenej dane do výšky 2 % sa môže poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona.
Suma finančného daru poskytnutého do lehoty na podanie priznania, uvedená na riadku 1 sa započí-
tava do sumy finančného daru poskytnutého za zdaňovacie obdobie 2011 a nie je možné túto sumu
alebo jej časť započítať ako dar poskytnutý za zdaňovacie obdobie roka 2012.

Riadok 2 vypĺňa len ten daňovník, ktorý poskytol finančné prostriedky ako dar v ustanovenej výš-
ke uvedenej na riadku 1. V tomto prípade je oprávnený poukázať 2 % z daňovej povinnosti z riadku
800.

Riadok 3 vypĺňa len ten daňovník, ktorý v lehote na podanie priznania neposkytol žiadne finanč-
né prostriedky ako dar, resp. poskytol finančné prostriedky ako dar, ktorých výška bola nižšia ako
0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800.

Upozornenie

Ak daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, bude podávať daňové priznanie za
zdaňovacie obdobie, ktoré začalo v roku 2011 a skončí po 31. decembri 2011, je povinný pri pou-
kazovaní podielu zaplatenej dane splniť podmienku poskytnutia finančných prostriedkov ako daru vo
výške 1 % podľa § 52i ods. 2 zákona.

Poznámka:

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

wrapdefaultRozpočtová 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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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/029319/2011-72
o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania

k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na
zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňova-
ní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o sprá-
ve daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podá-
vaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor

tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B,
alebo k dani z príjmov právnickej osoby.

Odporúčané vzory potvrdení o podaní da-
ňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby,
sú prílohou tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel. 02/5958 3475
Ing. Miroslava Brnová, tel. 02/5958 3476
Ing. Peter Horniaček, tel. 02/5958 3475
Odbor priamych daní



Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby  
 

za rok ............................ 
   FO 
 typ: A 

ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 
Priezvisko 
 
 

Meno                                                                       Rodné číslo 
            
 
Adresa trvalého pobytu  
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                              Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
ÚDAJE  O  DAŇOVOM  PRIZNANÍ 
 
 

Daňové priznanie za rok 
 

Základ dane (z  r. 36 tlačiva daňového priznania typu A)  
Zamestnanecká prémia (z r. 44 daňového priznania typu A)  
Daň na úhradu (z  r. 63 tlačiva daňového priznania typu A)  
Preplatok dane  (z  r. 64 tlačiva daňového priznania typu A)  
 
 
 
                                                                                              ......................................................... 
                                                                                                   Podpis daňovníka (zástupcu) 
 
 
    .....................................................                                    ......................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                     Podpis pracovníka daňového úradu, 
                   daňového úradu                                                             ktorý priznanie prijal 



Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby  
 

za rok ............................ 
   FO 
 typ: B 

ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 
Priezvisko 
 
 

Meno                                                                       DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo) 
            
 
Adresa trvalého pobytu  
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                              Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
ÚDAJE  O  DAŇOVOM  PRIZNANÍ 
 
 

Daňové priznanie za rok 
 

Základ dane ( z  r. 80 tlačiva daňového priznania typu B)  
Daň na úhradu  (z  r. 113 tlačiva daňového priznania typu B)  
Preplatok dane  (z  r. 114 tlačiva daňového priznania typu B)  
 
 
 
 
 
                                                                                              ......................................................... 
                                                                                                   Podpis daňovníka (zástupcu) 
 
 
    .....................................................                                    ......................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                     Podpis pracovníka daňového úradu, 
                   daňového úradu                                                             ktorý priznanie prijal 
 



Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 
 

za zdaňovacie obdobie ............................ 

   PO
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 
Obchodné meno firmy 
 
 

Daňové identifikačné číslo                                                                      
          
 
Sídlo 
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                              Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
ÚDAJE  O  DAŇOVOM  PRIZNANÍ 
 
 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 
 

Základ dane (z r. 500 tlačiva daňového priznania PO)  
Daň na úhradu (z  r. 900 tlačiva daňového priznania PO)  
Preplatok dane  (z  r. 901 tlačiva daňového priznania PO)  
 
 
 
                                                                                                ................................................. 

                                                                             Podpis štatutárneho orgánu daňovníka 
                                                                                                    alebo právneho nástupcu  
                                                                                              alebo splnomocneného zástupcu 
                                                                                            alebo správcu konkurznej podstaty   
 
 
 
    .....................................................                                    ......................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                     Podpis pracovníka daňového úradu, 
                   daňového úradu                                                             ktorý priznanie prijal 
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/28670/2011-72
o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnos-
ti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivo:

1. „Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“)“.

Použitie vzoru tlačiva vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa
oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/028374/2010-721 zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi
dane, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

II.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivá:

1. „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o da-
ňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok)“.
(2011)

Potvrdenie o príjmoch, ktoré zamestnávateľ vydal zamestnancovi v lehote do nadobudnutia účin-
nosti tohto oznámenia a v ktorom nebolo v osobitnom riadku uvedené poistné na sociálne poistenie
(zabezpečenie), sa za zdaňovacie obdobie roku 2011 akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

2. „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o da-
ňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok)“.
(2012)

III.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať za zdaňovacie obdobie roku 2011 rovnaký vzor tlačiva v súvislosti s poukazovaním sumy do
výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako bol odporúčaný Ministerstvom financií Slo-
venskej republiky oznámením č. MF/028277/2009-72 (pdf.), pričom je možné použiť aj odporúča-
né tlačivo v editovateľnej forme (aplikácia Microsoft Word):

1. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej
bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti“.
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IV.

1. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzore tlačív, ktoré sú prílohou
tohto oznámenia. Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane uvedené
v bode II. musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona.

2. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75
Odbor priamych daní



Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo 
preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na 
vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus“), vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je 
platiteľom dane1) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do 
konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník 
súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží  l e n  j e d n é m u  
z  n i c h . 

 
V Y H L Á S E N I E 

 
na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6  

zákona č. 595 ⁄2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) 
 

Priezvisko (aj predošlé): ....................................................... Meno :..................................... Titul: ................ 
Rodné číslo 2): ....................................................................... Rodinný stav: ................................................. 
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................... PSČ: ....................... 
Vyhlásenie podpisujem pre platiteľa dane (zamestnávateľa): ....................................................................... 
Adresa môjho pracoviska: ............................................................................................................................. 
 
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) so mnou žije v domácnosti3): 
Meno a priezvisko (aj predošlé): ............................................................. Dátum narodenia:........................... 
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................ PSČ: ........................ 
Zamestnávateľ, príp. iná zárobková činnosť: ................................................................................................ 
 
Iné: ................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
                                                                                      I. 
Podľa 
a) § 11 zákona uplatňujem – neuplatňujem4) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 

ustanovenej zákonom. 
      b)  §  33 zákona uplatňujem – neuplatňujem4) daňový bonus [dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté  

do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa 
druhého z manželov žijúce so mnou v domácnosti 3) ] na: 

 

1) nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky: 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

2) nezaopatrené deti po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sa 
-  sústavne pripravujú na povolanie štúdiom  

 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

     - nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť  
             - pre chorobu alebo úraz (do 25 rokov veku) 

                   - pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (do dovŕšenia plnoletosti) 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

 
––––––––––––––––––––––––––– 
1) § 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

2)  U cudzích štátnych príslušníkov uveďte dátum narodenia. 

3)  § 115 Občianskeho zákonníka.  

4)  Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 



- 2 - 

 

  
Poučenie : 
 

      Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období, t.j. v príslušnom kalendárnom 
roku, poberá príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), uplatní na účely výpočtu preddavkov na daň za 
príslušný kalendárny mesiac a na výpočet dane za zdaňovacie obdobie nárok na zníženie základu dane 
o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka tým, že podá (vyplní a podpíše) vyhlásenie na zdanenie 
príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) 
Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak 
zamestnanec podá vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr 
do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia s uvedením prípadných zmien, ktoré 
v zdaňovacom období nastali v skutočnostiach rozhodujúcich na výpočet preddavkov na daň.  
      

     Nezdaniteľné časti základu dane - V priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ prihliadne na 
1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona]. Pri vykonaní ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona, na nezdaniteľnú časť základu dane na 
manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona. 
 

     Daňový bonus (§ 33 zákona) - Zamestnanec je povinný splnenie podmienok na priznanie daňového 
bonusu zamestnávateľovi preukázať. Daňový bonus na vyživované dieťa uplatní zamestnanec už v 
kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na 
budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ prihliadne 
na predložené doklady už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania za 
predpokladu, že ich preukáže do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom do zamestnania nastúpil. 
 
      

      Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu súčasne od viacerých zamestnávateľov, na 
nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne a daňový bonus prizná a vyplatí len jeden z nich a to ten, 
ktorému zamestnanec nárok na priznanie daňového bonusu preukáže a súčasne podpíše vyhlásenie na 
zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.    

                                                                                              II. 
V y h l a s u j e m , že  
a) súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac, resp. kalendárny rok) neuplatňujem nárok na 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na 
daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník, 

b) som – nie som4) poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo 
sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia 
rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku,  

c) ........................................................................................................................................................................... 
      Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového 
bonusu, oznámim a preukážem ich zamestnávateľovi písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr 
posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. 
      Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene zamestnávateľa, u ktorého si uplatňujem 
nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, potvrdím zmenu svojím podpisom vo vyhlásení 
ku dňu, keď táto zmena nastala. 
      Som si vedomý(á) následkov, keby toto vyhlásenie nezodpovedalo pravde a som si vedomý (á) toho, že 
z mojej viny nesprávne zrazené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z mojej 
viny priznaný a vyplatený daňový bonus vo vyššej sume ako je ustanovené zákonom mi budú v plnej výške 
(vrátane sankčného úroku) zrazené z príjmu zo závislej činnosti alebo vybraté príslušným správcom dane. 
      Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich 
predložením príslušných dokladov. 
 
 
 
 
 
Dňa .................................................................                                                   ...................................................... 
 (vyplní sa pri nástupe do zamestnania)                                                              Podpis zamestnanca 
 
   
                                                                                      
 
      
 
 



III. 
 
 

Zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch uvádzam nižšie : 
 

Druh zmeny Zmena nastala dňa Podpis Dátum podpisu 

    

    

    

    

 
Vyhlasujem, že v skutočnostiach uvedených vo vyhlásení nedošlo k ďalším zmenám.  
 
 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka:.......................... 
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
 
 
 
 
 

IV. 
 
     Zmena zamestnávateľa, u ktorého si uplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 
a na daňový bonus nastala ku  
 
dňu: ................................................  
 
      Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u zamestnávateľa, u ktorého som podpísal 
toto vyhlásenie, uplatňujem 
 

 poslednýkrát pri zdanení mzdy za mesiac: ........................ roku: ........................... 
 
 
Dňa: .............................................           ..................................                       .................................. 
                                                                 Podpis zamestnanca                            Za zamestnávateľa 
                                                                                                                           
 
 

V. 
 

 
Vyplní zamestnávateľ pri zmene zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus: 
 
Daňový bonus bol zamestnancovi naposledy vyplatený  za mesiac:........................... roku:...................... 
 
dňa: ........................................ v sume:................... euro  
 
 
Dňa: ........................................ Za zamestnávateľa: ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. 
Údaje o vydaní potvrdení  
 

Za zdaňovacie obdobie ..............................bolo                                                                 dňa 
- vydané4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov4)                                                                                   ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                                          ................................. 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                          ................................. 
   

                                                          Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                              ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                  .................................  
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                           ................................. 
 

                                                        Za zamestnávateľa: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                    dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                               ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                  ................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                  ................................. 
 

                                                        Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                             ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                 .................................. 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                         .................................. 
.... 

            Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                .................................. 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                   .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                 ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

                                                           Za zamestnávateľa: ................................ 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                   .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: ................................ 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                  ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

                                                             Za zamestnávateľa: ................................. 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                 ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: ..............................   

 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                   ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

                                                             Za zamestnávateľa: ................................ 
 
 



                                                     P O T V R D E N I E 
o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované 

deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok):  
 2011 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
 

Titul, meno a priezvisko daňovníka :.....................................................   Rodné číslo1): .......................................... 
 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................                 PSČ: ........................................... 
 

                                                                                                                                               Peňažné údaje sa vyplňujú v eurách.     

 
 01 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti  (§ 5 zákona) 
v peňažnej  i  v nepeňažnej forme, vrátane doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré 
nie sú predmetom dane, príjmov od dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa daň vyberá 
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona                                                                           

 

 

 02 
 

Zúčtované a vyplatené za kalendárne mesiace  (uvedie sa ich číselné označenie)  
Poistné a príspevky2)  (§ 5 ods. 8 zákona) celkom, z toho   

- sociálne poistenie (zabezpečenie)  

 
 
 
 
 

 03  

úhrn poistného na -  zdravotné poistenie  
 

 04 
 

 

Čiastkový základ dane (r. 01 –  r. 03 )                                                          
 

 05 
 

Úhrn preddavkov na daň  zrazených podľa § 35 zákona  
(bez uplatnenia daňového bonusu)                                                                             

 
 

Zníženie základu dane podľa § 11 zákona3)                                                     kal.  mesiace           suma 
 

 06 
 

Nezdaniteľná časť na daňovníka    
 

Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona 3)– meno, priezvisko dieťaťa4), narodený (á) 
                                                                                                                                           kal.  mesiace           suma 

 1.    
 

 2.    
 

 3.      

 4.      

 5.    

 
 
 
 07 
 

 6.    
 08 

 

Spolu  07   
 
 
Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona  
 

[Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie sa potvrdzujú za kalendárne mesiace, za ktoré zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane, vyplácal príjmy uvedené v riadku  01 tohto potvrdenia alebo príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona.] 
                                                                                       
Kalendárny mesiac  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-12 

Pracovný  pomer  5)              
Dohody mimo pracovného pomeru  6)               

áno nie  

Na podporu udržania v zamestnaní menovaného zamestnanca sa poskytol  príspevok podľa § 50a zákona       
 č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt. zákonov [§ 32a ods.1 písm. b) zákona]   
 

Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona  7)   
 

 
Vypracoval:  ..................................   Dňa:............................ 
Číslo telefónu: ............................... 
DIČ, meno a adresa zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane:                                  
                                                                                                                                       .............................................. 
...................................................................................                                Podpis a odtlačok pečiatky  

                                                                                                                                            zamestnávateľa, ktorý je  
                                                                                                                                                platiteľom dane                               
 

 

 

 

 

Toto potvrdenie sa odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, použiť za zdaňovacie 
obdobie roku 2011. 



  
1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 
2)  Poistné platené podľa zákona 
    -  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
    -  č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
       v znení neskorších predpisov,  
    -  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002  Z. z. o poisťovníctve 
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3)   V riadkoch 06 a 07 sa uvedie číselné označenie mesiacov a úhrnná suma v eurách.                                                                          
4)  V prípade uplatnenia ďalších detí sa uvedú údaje na druhej strane tlačiva v členení podľa tabuľky. 
5)  Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce 

 z pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru  
 [§ 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona], okrem príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru.  
 Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, na základe takéhoto vzťahu celý rok,  

     krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
6)   Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce z dohôd 
    mimo pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, celý rok na 
    základe takejto dohody, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
7)  Krížikom sa vyznačí skutočnosť, či za kalendárne mesiace, za ktoré sa potvrdenie vystavuje, vyplatil 
   zamestnávateľ zamestnancovi príjmy podľa: 
      -  § 3 ods. 2 písm. c) a d) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona  = podiel na zisku, podiel člena pozemkového 
         spoločenstva  s právnou  subjektivitou na výnosoch a na majetku. 
      -  § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) zákona = napr. príjmy za prácu prokuristov, likvidátorov, členov družstiev, 
         spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, odmeny obvinených vo väzbe, obslužné. 
     -  § 5 ods. 3 zákona = napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého aj na 
         súkromné účely, cena zo súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     P O T V R D E N I E 
o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované 

deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok):  
 2012 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
 

Titul, meno a priezvisko daňovníka :.....................................................   Rodné číslo1): .......................................... 
 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................                 PSČ: ........................................... 
 

                                                                                                                                               Peňažné údaje sa vyplňujú v eurách.     

  
 01 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti  (§ 5 zákona) 
v peňažnej  i  v nepeňažnej forme, vrátane doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré 
nie sú predmetom dane, príjmov od dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa daň vyberá 
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona  
-  z toho úhrn  príjmov plynúcich na základe dohôd  mimo pracovného pomeru2)                      

 

 02 
 

Zúčtované a vyplatené za mesiace  (uvedie sa ich číselné označenie)  
Poistné a príspevky3)  (§ 5 ods. 8 zákona) celkom, z toho                                      

 -   sociálne poistenie (zabezpečenie)    

 
 
 
 
 

 03 
 

úhrn poistného na 
  -   zdravotné poistenie  

 

 04 
 

 

Čiastkový základ dane (r. 01 –  r. 03 )                                                          
 

 05 
 

Úhrn preddavkov na daň  zrazených podľa § 35 zákona  
(bez uplatnenia daňového bonusu)                                                                             

 
 

Zníženie základu dane podľa § 11 zákona4)                                                     kal.  mesiace           suma 
 

 06 
 

Nezdaniteľná časť na daňovníka    
 

Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona – meno, priezvisko dieťaťa5), narodený (á) 
                                                                                                                                           kal.  mesiace           suma 

 1.    
 

 2.    
 

 3.      

 4.      

 5.    

 
 
 
 07 
 

 6.    
 08 

 

Spolu  07   
 
 
Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona  
 

[Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie sa potvrdzujú za kalendárne mesiace, za ktoré zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane, vyplácal príjmy uvedené v riadku  01 tohto potvrdenia alebo príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona.] 
                                                                                       
Kalendárny mesiac  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-12 

Pracovný  pomer  6)              
Dohody mimo pracovného pomeru  7)               

 

áno 
  

nie 
 

Na podporu udržania v zamestnaní menovaného zamestnanca sa poskytol  príspevok podľa § 50a zákona       
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt. zákonov [§ 32a ods.1 písm. b) zákona] 

  

 

Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona  8)   
 

 
Vypracoval:  ..................................   Dňa:............................ 
Číslo telefónu: ............................... 
DIČ, meno a adresa zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane:                                  
                                                                                                                                       .............................................. 
...................................................................................                                Podpis a odtlačok pečiatky  

                                                                                                                                            zamestnávateľa, ktorý je  
                                                                                                                                                platiteľom dane                               
 

 

Toto potvrdenie sa odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, použiť za zdaňovacie 
obdobie roku 2012. 



 
1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 
2) Vypĺňa sa úhrn príjmov plynúcich zamestnancovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo  
     pracovného pomeru podľa  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
3)  Poistné platené podľa zákona 
    -  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
    -  č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
       v znení neskorších predpisov,  
    -  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002  Z. z. o poisťovníctve 
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4)   V riadkoch 06 a 07 sa uvedie číselné označenie mesiacov a úhrnná suma v eurách.                                                                          
5)  V prípade uplatnenia ďalších detí sa uvedú údaje na druhej strane tlačiva v členení podľa tabuľky. 
6)   Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce 

 z pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru  
 [§ 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona], okrem príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru.  
 Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, na základe takéhoto vzťahu celý rok,  

     krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
7)  Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce z dohôd 
    mimo pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, celý rok na 
    základe takejto dohody, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
8)  Krížikom sa vyznačí skutočnosť, či za kalendárne mesiace, za ktoré sa potvrdenie vystavuje, vyplatil 
   zamestnávateľ zamestnancovi príjmy podľa: 
      -  § 3 ods. 2 písm. c) a d) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona  = podiel na zisku, podiel člena pozemkového 
         spoločenstva  s právnou  subjektivitou na výnosoch a na majetku. 
      -  § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) zákona = napr. príjmy za prácu prokuristov, likvidátorov, členov družstiev, 
         spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, odmeny obvinených vo väzbe, obslužné. 
     -  § 5 ods. 3 zákona = napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého aj na 
         súkromné účely, cena zo súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. 
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o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo
za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
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Rok

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

2 0. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp

o da
ĺňa, len

ak ide ňovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

Adresa

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát

11 - Číslo telefónu

/0

08 - PSČ

05 - Titul04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

MF/028277/2009-72

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle v zdaňovacom období zdržiavaltrvalého pobytu alebo (vyznačí sa x)

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma
do výšky 2 % zaplatenej dane

12 ,
Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 12
(minimálne )3,32 eura

13 ,
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

. .
- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia.

V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

/
- IČO / SID15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Číslo19

Dátum . . 2 0Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka



V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  
 

Rok :      
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň 

 
 
I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03         /     
 
Adresa 

 trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval  
  
Ulica a číslo 
04  
PSČ                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
Číslo telefónu 
08  

 
Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 
eura.  
 
Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania 
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 
 
II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                  
13  
Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 
14   15          ⁄     
 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   dňa...................................               .......................................................                          
                                                                                                         Podpis daňovníka 



Poučenie na vyplnenie vyhlásenia
o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamest-
návateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie
preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2012 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2011, uvedie sa
rok 2011.

2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník
nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období
obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona
o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovní-
kovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vy-
hlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej
právnickej osobe.

4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňu-
je Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijíma-
teľovi túto sumu poukázať.

5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu
miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné
zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamest-
návateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplate-
ná. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový ne-
doplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa
§ 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal da-
ňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 11 sa uvedie dátum
31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno doda-
točne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňov-
níkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou po-
ukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

13/2011 681FINANČNÝ SPRAVODAJCA
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/29092/2011-72
o určení vzorov tlačív podľa 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 používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Ministerstvo
financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Za zdaňovacie obdobie roku 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje rovnaký vzor
tlačiva, aký bol určený oznámením č. MF/27400/2010-7 za zdaňovacie obdobie roku 2010:

1. „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej
len „hlásenie“)“.

Ak sa hlásenie podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
sa nevyžaduje.

II.

Za zdaňovacie obdobie roku 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nové vzory
tlačív:

1. „Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vy-
konanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za
zdaňovacie obdobie (rok)“.

2. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za
zdaňovacie obdobie (rok)“.

2. „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o pouká-
zaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.

III.

Vzor tlačiva uvedený v I. bode a nové vzory tlačív uvedené v II. bode sú prílohou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75
Odbor priamych daní



Fax

/0

Telefón

/0

Obec

Sídlo ( ), trvalý pobyt ( )právnická osoba fyzická osoba

Ulica

PSČ

Fyzická osoba

Právnická osoba

Právna forma
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HLÁSENIE

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie je
povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (§ 5 zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) a vypláca príjmy zo závislej činnosti, miestne príslušnému
správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 zákona.

Číslo

TitulPriezvisko Meno

Záznamy daňového úradu
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Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa,

Daňový úrad

Za rok

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného hlásenia

. . 2 0

2 0

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa hlásenie podáva: . . 2 0

opravné hlásenie

dodatočné hlásenie

(vyznačí sa x)Druh hlásenia

hlásenie

Obchodné meno platiteľa dane (uvádza sa v súlade so zápisom v Obchodnom registri, t. j. aj s použitím malých písmen)

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ,

o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)
v znení neskorších predpisov

HLASENIEv10_1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Vypracoval Telefón

/0

Dňa

. . 2 0

ktorý je platiteľom dane

MF/27400/2010-7

. . 2 0

Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v tomto hlásení sú správne a úplné.

Počet zamestnancov uvedených v časti V.

Počet strán časti V.

všetkých
s vyplateným
daňovým bonusom

s vyplatenou
zamestnaneckou prémiou
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HLASENIEv10_2

DIČ

MF/27400/2010-7

1

2

3

4

Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných
miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za celé zdaňovacie obdobie

Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-)
z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce
zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona

Úhrn riadkov 1 až 3 - Daň
(r. 1 ± r. 2 ± r. 3)

7
Odvodová povinnosť - daň znížená o daňový bonus a
zamestnaneckú prémiu (r. 4 ± r. 5 )± r. 6

8

Daň vybraná zrážkou v zdaňovacom období
[§ 43 ods. 3 písm. j) zákona]

Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)

Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona),
o daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva

16

Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma
daňového bonusu (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového
bonusu z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)

5

Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-), o ktorú sa znižuje
úhrnná suma dane vybranej zrážkou, o ktorú nebola znížená suma z r. 4

17

Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie

A

B

C

D

Suma daňového bonusu
vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane (vrátane
dane vybranej zrážkou)

0

Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane
zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona

Odvodová povinnosť - daň vybraná zrážkou
(r. 13 - r. 14 )- r. 15

Odvedená daň vybraná zrážkou v sume

9
Daňový preplatok
r. 7 – r. 8 < 0

Daňový nedoplatok
r. 7 – r. 8 > 0 +

11
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
z r. 9 alebo r. 10 posledne podaného hlásenia

Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
(r. 9 alebo r. 10) - r. 1112

13

14

Časť II. - Rozdiely z dodatočného hl seniaá (v eurách)

Časť III. - Daň vybraná zrážkou (v eurách)

Časť IV. - ňový bonus a zamestnanecká prémia)Rekapitulácia (da (v eurách)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), a vybraná suma
zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)

6 ,

10

Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), o ktorú sa znižuje
úhrnná suma dane vybranej zrážkou, o ktorú nebola znížená suma z r. 415 ,

Suma daňového bonusu
vyplatená z prostriedkov
zamestnávateľa

Celková vyplatená suma
daňového bonusu

Suma rozdielu
daňového bonusu

E

F

G

H

Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane (vrátane
dane vybranej zrážkou)

,

,

,

,

Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená
z prostriedkov
zamestnávateľa

Celková vyplatená suma
zamestnaneckej prémie

Suma rozdielu
zamestnaneckej prémie

Vysvetlivky k časti V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak zamestnanec nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.
2) Úhrn príjmov vyplatený platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov,

z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona.

3) Vyznačí sa x.
4) Základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona.
5) Neupravené o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Predkladám V. časť hlásenia aj na médiu
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N - vyznačí sa x, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý podáva hlásenie, nevykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie.
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Potvrdenie o podaní hlásenia  
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti zníženej o sumy podľa  

§ 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse 

 
  

Za rok:     
Druh hlásenia (vyznačí sa x) 
Riadne  
Opravné  
Dodatočné  
 
 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý hlásenie podáva 
 
 
Priezvisko a meno / Obchodné meno zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
DIČ 
          
 
 
Adresa trvalého pobytu / sídlo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ulica a číslo) 
 
 
PSČ                                                   Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
 
 
 
 
      .....................................................                                                       ................................................................ 
         Dátum vyhotovenia hlásenia                                                                      Za zamestnávateľa 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
      .....................................................                                                        ............................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                                              Podpis pracovníka daňového úradu,                                 
                daňového úradu                                                                                   ktorý tlačivo hlásenia prijal  
 



Poučenie

na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň,

o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, za celé zdaňovacie obdobie (ďalej len „hlásenie“)

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o dani z príjmov“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, kto-
rý je platiteľom dane* (ďalej len „zamestnávateľ“), miestne príslušnému správcovi dane (daňovému
úradu) do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva
hlásenie podľa 39 ods. 9 písm. b) a § 49 zákona o dani z príjmov.

Opravné, resp. dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanove-
nej v § 39 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlh-
šie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu
dane za toto zdaňovacie obdobie.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov, daňovník s príjmami zo závislej činnosti sa ďalej ozna-
čuje ako „zamestnanec“.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa – vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom
dane. Ak je zamestnávateľom

– fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul,

– právnická osoba – uvedie sa obchodné meno a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo/trvalý pobyt, príp. číslo telefónu a faxu.

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa hlásenie podáva – uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak sa vykonalo ročné
zúčtovanie vo viacerých termínoch, t. j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný dá-
tum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ostatné riadky sa vyplnia podľa predtlače. Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov,
ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa 5 zákona
o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme, vrátane zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo
závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, za zamestnancov, ktorým
z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla
povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň. Z celkového počtu zamestnancov sa uvedie počet
zamestnancov, ktorým bol priznaný a vyplatený daňový bonus za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
podáva hlásenie a zamestnanecká prémia.
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I. časť – Vyúčtovanie dane

Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vy-
platených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov za jednotlivé mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva (ďalej len „bežné zdaňovacie obdobie“), obsa-
huje aj údaje o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii. Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými
údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej len „prehľad“),
ktoré zamestnávateľ podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé štvrťroky bež-
ného zdaňovacieho obdobia – § 39 ods. 9 písm. a) a § 49 zákona o dani z príjmov.

Ak zamestnávateľ v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia podal správcovi dane opravný
prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

Riadok 0 � uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za bežné
zdaňovacie obdobie, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme.
Obsah riadku tvorí úhrn tzv. „hrubých miezd“, vyplatených zamestnancom, vrátane tých, ktorí v prie-
behu bežného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa. Do tohto
riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom od iného zamestnávateľa
a neuvádzajú sa príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok 1� uvádza sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil zo zúčtovaných a vy-
platených zdaniteľných miezd – § 35 zákona o dani z príjmov – vrátane nepeňažného plnenia za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Do sumy zrazených preddav-
kov sa zahrnie aj suma zrazených preddavkov na daň z tých príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamest-
návateľ vyplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v bežnom zdaňovacom období,
ako aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 2� uvádza sa úhrn zrazených daňových nedoplatkov a úhrn vrátených daňových pre-
platkov vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdo-
bie, o ktoré zamestnávateľ znížil (zvýšil) odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie,
bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

Riadok 3� uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových pre-
platkov, zistených u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

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

Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.

Riadok 4� uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňo-
vacie obdobie. Uvádza sa aj daňový bonus, ktorý bol nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vy-
platený a zamestnanec ho uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma daňového bo-
nusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4.

Riadok 6 *znak*uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zamest-
nancom, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných
opráv. Uvádza sa aj zamestnanecká prémia, ktorá bola nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vy-

688 13/2011FINANČNÝ SPRAVODAJCA



platená a zamestnanec ju uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral. Suma zamestnanec-
kej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy rozdielu riadkov 4 a 5.

Riadok 7� uvádza sa úhrn riadkov 4, 5 a 6 – odvodová povinnosť.

Riadok 8 � uvádza sa skutočný odvod preddavkov, ktorý zamestnávateľ odviedol správcovi
dane za celé zdaňovacie obdobie.

Riadok 9� uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je menší ako nula.

Riadok 10� uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je väčší ako nula.

II. časť – Rozdiely z dodatočného hlásenia

Riadok 11� uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok z naposledy podaného hlá-
senia.

Riadok 12� uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok, ktorý vyplynul z podaného
dodatočného hlásenia.

III. časť – Daň vyberaná zrážkou

Upozornenie: Táto časť sa vyplňuje len vtedy, ak zamestnávateľ uviedol údaje o dani vyberanej
zrážkou z príjmov zo závislej činnosti v prehľade za 1. štvrťrok 2011.

Riadok 13� uvádza sa úhrn dane vybranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani
z príjmov v znení účinnom do 31. 12. 2010.

Riadok 14� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, o ktorú zamestnávateľ neznížil úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie
obdobie v riadku 5. Táto suma daňového bonusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riad-
ku 13.

Riadok 15� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej za-
mestnancom, o ktorú zamestnávateľ neznížil úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zda-
ňovacie obdobie v riadku 6. Táto suma zamestnaneckej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy roz-
dielu riadkov 13 a 14.

Riadok 16� uvádza sa rozdiel riadkov 13 – 14 – 15, t. j. odvodová povinnosť dane vyberanej
zrážkou.

Riadok 17 � uvádza sa skutočný odvod dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani
z príjmov, ktorý zamestnávateľ odviedol správcovi dane v zdaňovacom období.

IV. časť – Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)

Riadok A � uvádza sa celková suma vyplateného daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do
31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil všetkým zamest-
nancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov, vrátane daňového bo-
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nusu vyplateného a vybraného v rámci ročného zúčtovania a vykonaných opráv za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie.

Riadok B� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do 31. januára roka nasle-
dujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil zamestnancom z úhrnu zrazených
preddavkov na daň a dane.

Riadok C� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do 31. januára roka nasle-
dujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia zamestnancom vyplatil zo svojich prostriedkov
(riadok C = riadok A – riadok B).

Riadok D� uvádza sa úhrnná suma rozdielu daňového bonusu priznaného a vyplateného z pro-
striedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane).

Riadok E� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnan-
com z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok F� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnan-
com z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok G� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená z vlastných
prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na
daň (dane).

Riadok H� uvádza sa úhrnná suma rozdielu zamestnaneckej prémie vyplatená zamestnancom
z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň
(dane).

V. časť – Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom

Táto časť slúži správcovi dane na určenie správnej výšky úhrnu príjmov zo závislej činnosti jednotli-
vých zamestnancov (daňovníkov) za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré im boli v tomto zdaňovacom
období vyplatené a zdanené podľa § 35 zákona o dani z príjmov. V tejto časti sa neuvádzajú pričom
príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov (poistné na verejné
zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania zdravotného poistenia). Ak
ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zá-
kona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsa-
hu podľa tohto osobitného predpisu.

V záhlaví každej strany V. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti
(napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1� uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom
období vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, v peňažnej aj v nepe-
ňažnej forme.

Riadok 2� uvádza sa dátum narodenia sa len u cudzích štátnych príslušníkov.

Riadok 3� uvádza sa priezvisko a meno zamestnanca a trvalý pobyt.
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Riadok 4� uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani
z príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za bežné zdaňo-
vacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých
sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú
podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené). V úhrne príjmov sa
neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, poberal v bež-
nom zdaňovacom období od iných zamestnávateľov – uvádzajú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré
zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie.

Riadok 5� vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vy-
platil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal mzdu za mesiac júl, august, september, vy-
značí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami
5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé bežné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku
1 – 12.)

Riadok 6� uvádza sa základ dane, vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov

Riadok 7� uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za kaž-
dého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus. Ak zamestnávateľ zamestnancovi nevykonal ročné
zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie, vyznačí sa x pod písmenom N. Ak
zamestnávateľ zamestnancovi toto ročné zúčtovanie vykonal, vyznačí sa x pod písmenami A.

Riadok 8� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi v bežnom
zdaňovacom období do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdo-
bia vyplatil v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 8 (počet detí) okrem da-
ňového bonusu, ktorý vyplatil (doplatil) zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zda-
ňovacie obdobie.

Poznámka:

Správnosť a úplnosť údajov v hlásení sa potvrdí odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a podpisom
zodpovedného pracovníka tohto zamestnávateľa. Ak sa tlačivo hlásenia podáva elektronicky,
odtlačok pečiatky zamestnávateľa sa nevyžaduje.

Potvrdenie o podaní hlásenia

Potvrdenie o podaní hlásenia potvrdzuje správca dane, ak bolo doručené osobne. Ak bolo hláse-
nie podané poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní hlásenia na tomto tlačive
nepotvrdzuje.
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Žiadosť 
 

o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“)  za zdaňovacie obdobie (rok) ..................................... 
 

 

(Poznámka: bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné výpočet dane a ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať.) 
 

 
 
 

Priezvisko (aj rodné): ..................................................................  Meno: ..................................  Titul: .................. 
Rodné číslo1): .............................................................  Rodinný stav: ....................................................................... 
Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................... PSČ: ......................................... 
Zamestnávateľ (platiteľ dane), pre ktorého podpisujem žiadosť: .............................................................................. 
 
 

Údaje o manželke (manželovi), ktorá so mnou žila  v zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti 2) 

Meno a priezvisko: ..............................................................................   Dátum narodenia : ....................................... 
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................... PSČ: ......................................... 
Manželka (manžel) žila so mnou v (spoločnej) domácnosti – uveďte počet mesiacov: ..................................... 
Zamestnávateľ manželky (manžela), príp. iná zárobková činnosť: ............................................................................ 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 I.  Podľa § 38 ods. 1 zákona žiadam o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti 
a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.  Podľa § 38 ods. 4 zákona vyhlasujem, že som v  zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam     
a) poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona celkom od .......... iných 

zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od ktorých prikladám všetky potvrdenia o zúčtovaných 
a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o priznanom 
a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované deti;3)  

b) nie som povinný zvýšiť základ dane z  dôvodu, že do 31.12.2010 som splnil podmienky na uplatnenie 
nezdaniteľných častí základu dane (DDS, účelové sporenie a životné poistenie). 

 
     Zároveň vyhlasujem, že na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podávam žiadosť, som4) – nie som4) 
poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III. Žiadam – nežiadam4) o zvýšenie základu dane z dôvodu neoprávnene uplatnenej úhrady zdravotníckeho 
pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie  o sumu .............. € (§ 52 j ods. 4 zákona). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IV.  Vyplní len daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) zákona], ktorý si uplatňuje nárok 
na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a na daňový bonus podľa § 33 zákona: 
 

     Úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v 
zdaňovacom období, za ktoré podávam žiadosť, tvorí  90 % a viac4) – menej ako 90 %4) zo všetkých príjmov, 
ktoré mi plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

V.    Žiadam4) – nežiadam4) o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a súčasne vyhlasujem, že spĺňam 
podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ods. 1 zákona za zdaňovacie obdobie, za ktoré 
žiadosť predkladám. (V prípade vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa výsledná daň rovná nule a postup 
podľa § 11  zákona sa nepoužije - § 32a ods. 8 zákona.)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VI.   Okrem nároku na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, uplatňujem  
nárok: 
 

1. dodatočne na a) daňový bonus na vyživované dieťa (deti). Na preukázanie nároku prikladám príslušné 
doklady ( § 37 zákona). 
 
 

Meno a  priezvisko dieťaťa Dátum  nar. Kal.  mesiace Meno a priezvisko dieťaťa Dátum  nar. Kal.  mesiace 
      
      
      
      
                                 

                                b) zaplatené povinné poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona)  
 
2.  na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku /manžela) (§ 11 ods. 3 zákona), ktorá žila so mnou 
v tomto zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti a čestne vyhlasujem [§ 37 ods. 1 písm. a) zákona], že  
    a)  nemala vlastné príjmy4) alebo 
    b)  mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu ročnej výšky ustanovenú zákonom, pričom do vlastného príjmu 
         nezahrnujem príjmy uvedené v § 11 ods. 4 zákona4). 
 

Zdaňovacie obdobie Počet mesiacov5 Úhrn vlastného príjmu manželky (manžela), znížený o zaplatené povinné poistné 
   

 
3. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 zákona) z dôvodu, že úhrnná výška dôchodku 
(dôchodkov), uvedeného v § 11 ods. 6 zákona nepresiahla v zdaňovacom období výšku ustanovenú  zákonom 
a preto uplatňujem  sumu vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnom dôchodku (dôchodkov). 
 

Zdaňovacie obdobie Úhrnná suma dôchodku (dôchodkov) 
  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VII.  Žiadam4) – nežiadam4) aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane 
na účely § 50 zákona). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.  Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. 
 
 
 
V ...........................................................    Dňa: ................................ Podpis žiadateľa: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   U cudzích štátnych príslušníkov sa vyplní dátum narodenia.                                                                                                  
2)  Vyplní sa v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona. 
3)   Tieto potvrdenia slúžia aj na účely dodatočného uplatnenia nároku na daňový bonus (§ 36 ods. 5 zákona), 
     ak zamestnanec v zdaňovacom období nedosiahol do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré 
     žiada vykonať ročné zúčtovanie, úhrn zdaniteľných príjmov vo výške 6-násobku minimálnej mzdy  
     (§ 33 ods. 1 zákona)  od  zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,  ktorému žiadosť predkladá. 
4)  Nehodiace sa prečiarkne. 
5)  Uvádza sa počet mesiacov v ktorých manželka (manžel) žila s daňovníkom v domácnosti v zdaňovacom 
    období, za ktoré žiadosť podáva. Do počtu mesiacov sa uvádza každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého 
    boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.   



Poučenie k žiadosti

o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Údaje sa vyplnia podľa predtlače. Údaje o manželke (manželovi) sa vyplnia len ak si žiadateľ
uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.

Časť I

V časti I zamestnanec (§ 5 ods. 2 zákona) žiada o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej
osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov (ďa-
lej len „ročné zúčtovanie“).

Časť II

Zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a o vykonanie ročného zúčtovania vyhlasuje skutočnosti:

– Uvádza počet zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane (ďalej len „zamestnávateľ“), od ktorých
poberal príjmy zo závislej činnosti okrem zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie roč-
ného zúčtovania a súčasne predkladá všetky potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch
fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o priznanom a vyplate-
nom daňovom bonuse na vyživované deti (ďalej len „potvrdenie“).

– Nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že v lehote do 31. 12. 2010 boli splnené podmienky
na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, t. j. príspevkov na doplnkové dôchodkové spo-
renie, účelové sporenie a životné poistenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Časť III

Ak zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pô-
rodnej asistentky, po odpočítaní poistného a príspevkov nedodržal podmienky ďalšieho vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka ustanovené osobitným predpisom, je povinný zvýšiť si základ dane
z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdeláva-
nie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo. Podľa § 52j ods. 4 záko-
na ustanovenie o porušení podmienok podľa § 5 ods. 9 predpisu účinného do 31. decembra
2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31. decembri 2010.

Časť IV

Podľa § 11 ods. 7 a § 33 ods. 10 zákona si môže daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a daňový bonus len v prí-
pade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) tvo-
rí najmenej 90 % všetkých zdaniteľných príjmov, ktoré tomuto daňovníkovi plynú zo zdrojov na území
Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Časť V

Časť V slúži ako žiadosť na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona. Podľa
§ 32a ods. 1 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, vyko-
návanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy“), v úhrnnej výške
aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,
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2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
podľa § 43 zákona,

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 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6
zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného
zdaňovacieho obdobia a

7. suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo,

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktoré-
ho podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok pod-
ľa osobitného predpisu.

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú pré-
miu a ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na
jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov
zo závislej činnosti (§ 35 zákona), zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania použije postup
podľa § 38 ods. 6 zákona.

Ak zamestnancovi vznikne nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a zamest-
návateľ zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí, podľa § 32a ods. 8 zákona sa vypočítaná daň rovná
nule a postup podľa § 11 zákona sa nepoužije (nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane).

Ak zamestnanec požiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ale nárok na prizna-
nie a vyplatenie zamestnaneckej prémie mu nevznikne, zamestnávateľ zamestnaneckú prémiu
neprizná a nevyplatí, a uplatní postup podľa § 11zákona.

Časť VI

Táto časť slúži na dodatočné uplatnenie daňového bonusu a zaplateného poistného a príspev-
kov, na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona a nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 6 zákona).

Daňový bonus: Zamestnanec dodatočne uplatňuje daňový bonus, ak si

– u zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi vykonáva ročné zúčtovanie v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia daňový bonus neuplatňoval alebo

– uplatňoval nárok u iného zamestnávateľa, ale tento mu v niektorých kalendárnych mesiacoch da-
ňový bonus nevyplatil (napr. zamestnanec bol práceneschopný) alebo

– daňový bonus neuplatňoval v zdaňovacom období u žiadneho zamestnávateľa.

Zaplatené poistné a príspevky: Zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil
povinné poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne za-
bezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sám, dodatočne tieto uplatní pri vyčíslení
základu dane. O zaplatení povinného poistného a príspevkov sa prikladá zamestnávateľovi doklad
o zaplatení.

13/2011 695FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) – tento nárok si zamest-
nanec môže uplatniť až v ročnom zúčtovaní (resp. podaním daňového priznania). Za vlastný príjem
manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistené
a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť.
Do vlastného príjmu sa nezahŕňa

– zamestnanecká prémia,

– daňový bonus,

– výšenie dôchodku pre bezvládnosť,

– štátne sociálne dávky a

– štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Poberateľ dôchodku: Daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom sta-
robného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného
dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
alebo výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“) zníži základ dane len vo výške rozdielu medzi
sumou o ktorú si znižuje základ dane podľa odseku 2 (nezdaniteľná časť základu dane na daňovní-
ka) a vyplatenou úhrnnou sumou dôchodku.

Časť VII

V časti VII zamestnanec žiada resp. nežiada o vystavenie potvrdenia na použitie podielu za-
platenej dane na osobitné účely.

Podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie je
oprávnený vyhlásiť vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po
skončení zdaňovacieho obdobia, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním
určenej právnickej osobe – prijímateľovi.

Podľa § 50 ods. 6 písm. a) zákona daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,
preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné
zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie
vyhlásenia. Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7 zákona),
pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia.
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ROČNÉ  ZÚČTOVANIE  PREDDAVKOV  NA  DAŇ 
Z  PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI   

 ZA ROK ................... 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) 

 
 

Meno a priezvisko zamestnanca :................................................................   Rodné číslo1): ...............................................  
.. 

Adresa trvalého pobytu:................................................................................                PSČ: ............................................... 
 

I. časť                                                                                                                                            (v eurách)                     
  
00 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v peňažnej i  
v nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré 
nie sú predmetom dane a príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou 
podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona                                                                                                 

  
 
 

   

Úhrn povinného poistného  (§ 5 ods. 8 zákona) , z toho 
 

 
- sociálne poistenie (zabezpečenie)  

 

 
00a 

 

úhrn poistného na 
 

 - zdravotné poistenie  
 
 

01 
 

Základ dane ( r. 00  -  r. 00a)    
 

02 Suma uplatnených úhrad  zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane,  ak boli 
porušené podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 zákona v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona) 

 
 

03 
 

Základ dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r.01 + r.02)] 
 

 
 

04a 
 

na daňovníka2)   
04b 

 

na manželku (manžela)  
 
 

04 

 
 

Nezdaniteľné časti 
základu dane 

podľa  § 11 
 

 

Spolu  r. 04a + r. 04b (pri vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa uvádza 0)2)  
 

 05 
 

Zdaniteľná mzda    (r. 03 – r.04)  
 

 06 
 

Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlená na eurocenty nadol. 
 

 
 

 07 
 

Základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie.3) 
  

 
 08 Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie  
 09 Zamestnanecká prémia {[(r. 04a – r. 07) x 19%] : 12 } x r. 08, zaokrúhlená na eurocenty nahor  
 

09a 
 

Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)  
 

 10 Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona)  
 

 11 Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane  
na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona  

 
  

 12 
 

Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania  (r.10  -  r.11 > 0) 
 

 

12a Daňový bonus na vyplatenie  znížený o daň  (r.12 -  r.6) > 0  
 

 13 
 

Daňový bonus  na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania  (r.10  -  r.11  < 0) 
 

 
  

 14 Úhrn preddavkov na daň, zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane 
 (§ 35 zákona), neupravený o daňový bonus 

 
 

 15 
 

 

Nedoplatok dane – neupravený (r. 06 - r. 14 > 0)                   
 

 16 
 

Preplatok dane – neupravený  (r. 06 - r. 14 < 0)  
 

 

 Nedoplatok    ( r.06 - r.10 + r.11+ r.12a - r.14 + r.09a)  > 0                    
 

+ 
 17 

 Preplatok       (r.06 - r.10 + r.11+ r.12a - r.14 + r.09a)  < 0                    
 

- 

od zamestnanca vyberie sumu (r.15+r.13- r.16-r.9-r.12+9a)  > 0    

 18 Zamestnávateľ 
  vyplatí zamestnancovi  sumu  (r.15+r.13- r.16-r.9-r.12+9a) < 0   

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal: 
 

DIČ: .........................................   Tel.: ..................................... 
 

..........................................................................................                                        
Obchodné meno a adresa                                                                                        

..........................................                      ..........................                                       Podpis a odtlačok 
Ročné zúčtovanie vykonal                                           Dňa                                                                           pečiatky zamestnávateľa, 
                                                                                                                                                                        ktorý je  platiteľom dane     
 

Poznámka: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 ods. 5 a 6 zákona. 



 

                                                                                                      
-  2  - 

 
 

 
II. časť 
     Vyplní na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v prípade, ak zamestnanec, ktorému 
vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, podáva za toto zdaňovacie obdobie daňové 
priznanie (§ 39 ods. 6 zákona).  
     
      Na základe žiadosti zamestnanca, doručenej dňa ..........................., zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 
týmto doplňuje doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok  ..................... takto: 
 
 

Zamestnancovi (meno a priezvisko) 
 

................................................................................................................. bolo  

             
    Dňa 4) 

     
  V sume (euro) 

      
  Zostatok 4) 

     xx               

   

 

zrazené v úhrne  
                               z toho   
                                            -  daňový bonus (z r.13) 
                                            -  nedoplatok (z r.15)             

 

      xx  
 

            

   
   

 

vrátené v úhrne  
                              z toho  

                                   - zamestnanecká prémia (r.09) 
                                 - daňový bonus (z r.12) 
                                 - preplatok (z r.16)    

 
     Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude 
po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumy daňového nedoplatku/preplatku, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie 
uvedené v II. časti. 
 
 
V .............................................             Dňa:...............................             
                                         
                                                                                                                                              ........................................ 
                                                                                                                                                  Podpis a odtlačok 
                                                                                                                                             pečiatky zamestnávateľa, 
                                                                                                                                               ktorý je platiteľom dane 
 

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie roku 2011 aj tomu zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné 
príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona aj od iných zamestnávateľov, od ktorých priložil potvrdenia o zúčtovaných 
a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o priznanom a vyplatenom 
daňovom bonuse na vyživované deti a v týchto potvrdeniach nebol rozčlenený úhrn povinného poistného aj na sociálne 
poistenie (zabezpečenie).  
 

1)    U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 
 
2) Ak zamestnancovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, riadok 04a sa vyplní len informatívne na účely výpočtu 
zamestnaneckej prémie, v riadkoch 04 a 06 sa uvádza 0 a zamestnanec nemôže poukázať 2% zaplatenej dane na osobitné účely. Ak 
zamestnancovi nevznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, riadok 04 a riadok 06 sa vyplnia podľa predtlače a na účely použitia 2% 
podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zákona sa použije kladný rozdiel riadkov 06 a 10 (§ 50 ods.  1 zákona - daň 
znížená o daňový bonus). 
 

3)  Uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násoboku minimálnej mzdy, ak zamestnanec dosiahol 
posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy. Ak zamestnanec 
dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12 - násobku minimálnej mzdy, uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 
zákona z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.  
 
4)  V prípade postupného zrážania (vyberania) nedoplatku dane z  r. 15 resp. daňového bonusu z r. 13 alebo vyplatenia preplatku dane 
z r. 16 alebo daňového bonusu z r. 12, resp. zamestnaneckej prémie z r. 09 sa uvedie zostávajúca nezrazená (nevyplatená) časť 
nedoplatku (preplatku) dane, daňového bonusu, resp. zamestnaneckej prémie ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania 
a dátum posledne vykonanej zrážky, resp. vrátenia. Ak bol nedoplatok  dane z  riadku  15, resp. daňový bonus  z r. 13 alebo preplatok 
dane z riadku 16, daňový bonus z r. 12, resp. zamestnanecká prémia z r. 09 ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania 
zrazený (vrátený) v úhrnnej výške, uvedie sa nula. (Odo dňa doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane nepokračuje vo vysporiadavaní dane, daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie zamestnanca, ktorému II. časť 
na jeho žiadosť doplnil.) 
 
Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2011: 
 

NČZD na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona = 3 559,30 € 
6 - násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 6 = 1 902,00 € 
12 - násobok minimálnej mzdy = 317,00 x 12 = 3 804,00 € 
Základ dane pri sume 12-násobku minimálnej mzdy = 3 294,36 € 
Max. výška zamestnaneckej prémie  = 50,34 € 



                            
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE               

 

Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI   
 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
                                                            Za rok ...................... 
                 
 
 
Meno a priezvisko daňovníka: ....................................................................   Rodné číslo1): ....................................  
 
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................   PSČ: .................................. 
                                                                                                                                                   (v eurách) 
 

 01 
 

Daň – podľa § 15 zákona  
(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 

 
 

 02 
 

Nárok na daňový bonus 
(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 
 

 
 

 03 
 

Daň znížená o daňový bonus  
(r. 01 – r. 02 ) > 0 

 
 

 04 
   

Nedoplatok (z r. 17 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)  
Dňa:  

 05 
06 

Nedoplatok (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do 
podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej 
sume 

 
 

 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“): 
 
 

DIČ :    ............................................................. 
 
 
Meno a adresa :  ..............................................................................................................................  
 
 
Miestne príslušný správca dane:  ...............................................................................................................                           
 
 
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé. 
 
 
...........................................                     .........................                             
Potvrdenie  vypracoval (a)                            Dňa                                                                                                                  

                                                                                                                                    
                                                                                                                     ........................................ 
                                                                                                                            Podpis a odtlačok 
                                                                                                                      pečiatky zamestnávateľa 
 

 

1)  U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia. 
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/29678/2011- 722
o aktualizácii poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri vypĺňa-
ní daňového priznania k dani z motorových vozidiel podávaného za zdaňovacie obdobie roka 2011
oznamuje, že vydalo aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania je súčasťou tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie

daňovej a colnej
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Referent: Ing. Jana Fülöpová, tel.: 02/5958 3466
Odbor priamych daní



Poučenie

na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“)
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“)
v znení neskorších predpisov, ktorého vzor bol vydaný opatrením

Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019260/2008-72 z 9. júla 2008.

Pri podávaní daňového priznania k dani za zdaňovacie obdobie roku 2011 sa použi-
je vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. MF/019260/2008-72 z 9. júla 2008 s tým, že v VI. oddiele
– Žiadosť o vrátenie daňového preplatku sa slová „§ 63 zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 79 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“

Daňové priznanie k dani predkladá daňovník (§ 85 zákona) miestne príslušnému daňovému úra-
du, ktorý vykonáva správu dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta
evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidla“) k 31. decembru pred-
chádzajúceho roka.

Ak ide o vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom alebo trvalým po-
bytom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka
na území Slovenskej republiky. Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, správu dane vykonáva
daňový úrad miestne príslušný podľa jeho sídla. Ak je daňovníkom stála prevádzkareň alebo iná or-
ganizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový
úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slo-
venskej republiky.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie (§ 90 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. janu-
ára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Daňovník – fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, dátum narodenia.

Daňovník – právnická osoba je povinná uviesť obchodné meno alebo názov, daňové identifikač-
né číslo a sídlo.

Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa predtlače daňového priznania.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové pri-
znanie (§ 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Ak daňovník zistí, že podané daňové priznanie je ne-
správne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať správcovi
dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie (§ 16 ods. 2 zá-
kona č. 563/2009 Z. z.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné daňové
priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane
vyrubená (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné daňové priznanie je oprávne-
ný podať daňovník aj v prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia (§ 16 ods. 4
písm. a), b) a c) zákona č. 563/2009 Z. z.).
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Postup pri vypĺňaní daňového priznania

Vyplňujú sa údaje podľa predtlače v bielych riadkoch. Riadky priznania sa vyplnia podľa predtla-
če a nevyplnené riadky sa nevyčiarkujú.

Daň na úhradu z riadku 50 daňového priznania, z opravného daňového priznania
a z riadku 56 dodatočného daňového priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol.

Podľa predtlače sa vyznačí, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu a o aký druh daňového
priznania ide, či o daňové priznanie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z., opravné da-
ňové priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo dodatočné daňové
priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 2, 3 alebo 4 zákona č. 563/2009 Z. z.

Riadok č. 01 – fyzická osoba uvedie daňové identifikačné číslo, v prípade ak ho nemá pridelené,
uvedie rodné číslo z občianskeho preukazu, prípadne z rodného listu a právnická osoba uvádza
daňové identifikačné číslo.

Riadok č. 02 – riadok vypĺňa len zahraničná fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 03 – fyzická osoba uvedie svoje posledné priezvisko, ktoré má právo a povinnosť pou-
žívať. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú časť priezviska podľa cestovného
pasu.

Riadok č. 04 – fyzická osoba uvedie svoje meno podľa rodného alebo krstného listu. Zahraničné
osoby uvedú meno podľa cestovného pasu.

Riadok č. 05 – uvedie sa posledný akademický titul, ktorého je fyzická osoba nositeľom podľa
platných právnych predpisov. (Nie je povinnosť vyplňovať tento riadok).

Riadok č. 06 – právnická osoba uvedie obchodné meno právnickej osoby tak, ako je zapísané
v obchodnom registri.

Riadky č. 07 – 13 vyplní sa adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby
s uvedením údajov podľa predtlače.

Riadky č. 14 – 19 sa vyplnia v prípade, ak mala fyzická osoba na území SR iba prechodný po-
byt, resp. miesto kde sa obvykle zdržiavala, alebo, ak fyzická osoba a právnická osoba mala na úze-
mí SR stálu prevádzkareň alebo inú organizačnú zložku.

II. ODDIEL – ÚDAJE O SPLNOMOCNENOM ZÁSTUPCOVI ALEBO ŠTATUTÁRNOM
ZÁSTUPCOVI (PO) ALEBO O SPRÁVCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI
ALEBO ZÁSTUPCOVI NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Riadky č. 20 – 33 – podľa predtlače sa označí, o ktorú z uvedených osôb ide.

III. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 01 – uvedie sa kategória vozidla podľa § 84 zákona:

M –motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb

N – motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladov

O – prípojné nemotorové vozidlo

Riadok č. 02 – uvedie sa továrenská značka vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla.
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Riadok č. 03 – uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla, alebo číslo
vozidla, ktoré nie je evidované v SR, ale sa používa na podnikanie v SR.

Riadok č. 04 – pri osobnom automobile sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov
v dokladoch vozidla.

Riadok č. 05 – pri úžitkovom vozidle a autobuse sa uvedie celková hmotnosť vozidla v tonách
podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 06 – pri úžitkovom vozidle a autobuse sa uvedie počet náprav podľa údajov v dokla-
doch vozidla.

Riadok č. 07 – uvedie sa daňovník – fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizač-
ná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá podľa:

– § 85 ods. 1 písm. a) zákona – je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,

– § 85 ods. 1 písm. b) zákona – používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísa-
ná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená, alebo zanikla,

– § 85 ods. 1 písm. c) zákona – používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísa-
ná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

– § 85 ods. 1 písm. d) zákona – používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísa-
ná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

– § 85 ods. 2 písm. a) zákona – zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za
použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí; ak zamest-
návateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

– § 85 ods. 2 písm. b) zákona – stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým
pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Riadok č. 08 – uvedie sa ročná sadzba dane, ktorú určí vyšší územný celok vo všeobecne záväz-
nom nariadení (ďalej len „VZN“). Pri vozidlách jazdiacich v návesových jazdných súpravách (ťahač
a náves) sa uvedie ročná sadzba dane podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokla-
doch vozidla, osobitne sa vyplní oddiel III. pre ťahač a osobitne sa vyplní oddiel III. pre náves. Ťahač
a náves sa z hľadiska určenia sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej sadzby dane, než do akej by
patrili podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves (§ 88
ods. 2 písm. c) zákona).

Riadok č. 09 – uvedie sa znížená sadzba dane podľa VZN. Ak je zníženie dane vo VZN určené
pevnou sumou, uvedie sa táto suma, ak je uvedená znížená sadzba dane vo VZN v percentuálnom vy-
jadrení, je potrebné túto prepočítať na pevnú sumu. Ak je vozidlo podľa VZN oslobodené od dane,
uvedie sa na tomto riadku údaj „0“.

Ak je vozidlo oslobodené podľa:

– § 86 ods. 1 písm. a) zákona – v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný
celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

– § 86 ods. 1 písm. b) zákona – diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzá-
jomnosť, tento riadok sa vôbec nevyplňuje.

Riadok č. 10 – uvedie sa počet mesiacov, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo
dani.
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Upozornenie: Riadok č. 11 a Riadok č. 12 sa vypĺňa iba v prípade, ak ide o vozidlo pravidelnej
autobusovej dopravy používané v rozsahu výkonu vo verejnom záujme a na prepravu uskutočnenú
mimo výkonu vo verejnom záujme v jednom zdaňovacom období.

Riadok č. 11 – uvedie sa počet dní, v ktorých sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy použilo
vo verejnom záujme.

Riadok č. 12 – uvedie sa počet dní, v ktorých sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy použilo
na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Ak sa vozidlo pravidelnej autobuso-
vej dopravy v zdaňovacom období nepoužilo mimo výkonu vo verejnom záujme, tento riadok sa nevy-
pĺňa.

Riadok č. 13 – uvedie sa daň alebo pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie. Daň predstavu-
je ročnú sadzbu dane v sume uvedenej na riadku 08. V prípade, ak sa pri vozidle uplatňovala znížená
sadzba dane, uvedie sa znížená sadzba dane v sume uvedenej na riadku 09. Ak vozidlo nepodlieha-
lo dani v celom zdaňovacom období, uvedie sa pomerná časť dane, ktorá sa vypočíta ako súčin jed-
nej dvanástiny ročnej sadzby dane uvedenej na riadku 08, resp. ako jednej dvanástiny zníženej roč-
nej sadzby dane na r. 09 a počtu kalendárnych mesiacov príslušného roka v ktorých vozidlo podlieha-
lo dani podľa údaja uvedeného na riadku 10. Daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhli na eu-
rocenty nadol.

Riadok č. 14 – uvedie sa pomerná časť dane pri vozidle pravidelnej autobusovej dopravy, pri
ktorom bolo možné si uplatniť zníženie dane na základe VZN príslušného vyššieho územného celku.
Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny* resp. jednej tristošesťdesiatšes-
ťiny* zníženej sadzby dane na riadku 09 podľa VZN a počtom dní príslušného roka, v ktorých sa pou-
žilo vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na riadku.11. *(Vyberie sa údaj
podľa počtu dní príslušného roka). Pomerná časť dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 15 – uvedie sa pomerná časť dane za použitie vozidla pravidelnej autobusovej dopra-
vy na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme podľa § 91 ods. 7 zákona. Pomerná
časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny* resp. jednej tristošesťdesiatšestiny* roč-
nej sadzby dane podľa údaja uvedeného na riadku 08 a počtom kalendárnych dní príslušného roka,
v ktorých sa použilo vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy mimo výkonu vo verejnom záujme na
riadku 12. *(Vyberie sa údaj podľa počtu dní príslušného roka). Pomerná časť dane sa zaokrúhli
na eurocenty nadol.

Riadok č. 16 – uvedie sa súčet dane podľa predtlače.

Riadok č. 17 – uvedie sa zníženie dane vo výške 50 % za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňova-
com období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy podľa § 93 zákona.

Riadok č. 18 – uvedie sa daň.

Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Riadok č. 19 – uvedie sa daň podľa riadku 18 daňového priznania.

Riadok č. 20 – uvedie sa vypočítaná daň z riadku 18 dodatočného daňového priznania.

Riadok č. 21 – uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel riadkov 20 (údaj z dodatočného daňové-
ho priznania ) a 19 (údaj z daňového priznania), t.j. daň na úhradu v prípade kladného rozdielu
(r. 20 – r. 19) alebo daňový preplatok v prípade záporného rozdielu (r. 20 – r. 19).
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IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadok č. 47 – uvedie sa počet všetkých vozidiel uvedených v daňovom priznaní.

Riadok č. 48 – uvedie sa celková daň za všetky vozidlá v daňovom priznaní ( súčet daní z riad-
kov 18 v prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie, resp. súčet daní z riadkov 19 v prípade, ak
daňovník podáva dodatočné daňové priznanie).

Riadky č. 49 – 51 - sa vypĺňajú, ak daňovník platil preddavky na daň podľa § 91 zákona.

Riadok č. 49 – uvedie sa celková suma zaplatených preddavkov na daň podľa § 91 zákona,
alebo suma 0 ak daňovník preddavky neplatil.

Riadok č. 50 – vyplní sa v prípade kladného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá
(r. 48) a zaplatenými preddavkami na daň (r. 49).

Riadok č. 51 – vyplní sa v prípade záporného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá
(r. 48) a zaplatenými preddavkami na daň ( r. 49).

Riadok č. 52 – uvedie sa výška predpokladanej dane, ktorá predstavuje súčet ročnej sadzby
dane u jedného správcu dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zda-
ňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane. Tento údaj je východiskový pri platení preddavkov
na daň podľa § 91 zákona.

Riadok č. 53 – uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú v daňovom priznaní.

V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO
PRIZNANIA

Upozornenie: V prípade podania dodatočného daňového priznania sa na riadku 52 uvedie tá istá
suma ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Riadky č. 54 – 57 sa vypĺňajú v prípade podávania dodatočného daňového priznania.

Riadok č. 54 – uvedie sa počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného daňového
priznania.

Riadok č. 55 – uvedie sa celková daň za všetky vozidlá z dodatočného daňového priznania (sú-
čet riadkov 20 z dodatočného daňového priznania).

Riadok č. 56 – uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného
daňového priznania (r. 55) a celkovou daňou z daňového priznania (r. 48).

Riadok č. 57 – uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú v daňovom priznaní.

VI. ODDIEL – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
v znení zákona č. 331/2011 Z. z. vrátiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.

VII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Slúži pre potreby daňovníka najmä na výpočet pomernej časti dane.
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Poznámky:

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak zákon ne-
ustanovuje inak.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na
podnikanie.

Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť
správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť nemá daňovník, ktorým je zamestnávateľ.

Preddavky na daň sa vypočítajú podľa § 91 zákona.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane
k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej si vypočítal daňovník predpokladanú daň, správca
dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak a môže tak urobiť aj na základe žiadosti daňovní-
ka.

Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru
bežného zdaňovacieho obdobia.
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66

Výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2011
č. MF/6028/2011-75,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia

zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5, § 38 ods. 7, § 64 ods. 3 a § 137
ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a dopl-
není niektorých ďalších zákonov (oznámenie č. 327/1998 Z. z.) v znení výnosu z 12. septembra 2003
č. 7274/2003-76 (oznámenie č. 390/2003 Z. z.), výnosu z 18. mája 2004 č. 6999/2004-75 (ozná-
menie č. 328/2004 Z. z.), výnosu z 12. októbra 2005 č. 20696/2005-75 (oznámenie č. 476/2005
Z. z.), výnosu zo 17. októbra 2007 č. 7819/2007-75 (oznámenie č. 484/2007 Z. z.), výnosu zo
14. mája 2008 č. 12138/2008-75 (oznámenie č. 182/2008 Z. z.) a výnosu z 12. mája 2009
č. MF/4966/2009-75 (oznámenie č. 173/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 až 7 vrátane nadpisov nad paragrafmi sa vypúšťajú.

2. V § 8 ods. 14, § 8a ods. 11 a 12 a § 15 ods. 1 a ods. 3 písm. a) sa slová „colnej správy“ nahrá-
dzajú slovami „finančnej správy“.

3. V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Bývalý colník, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, môže nosiť služobnú rov-
nošatu po skončení služobného pomeru iba v deň štátneho sviatku, pamätný deň, pri pietnych ak-
toch a podobných príležitostiach.“.

4. V § 10 ods. 1 sa slová „inšpekcie generálneho riaditeľa, colného laboratória a na colnom krimi-
nálnom útvare“ nahrádzajú slovami „oddelenia inšpekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej re-
publiky, laboratória a na Kriminálnom úrade finančnej správy“.

5. V § 11 sa slová „služobného úradu“ nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej re-
publiky, Kriminálneho úradu finančnej správy, Kompetenčného centra finančných operácií alebo
colného úradu (ďalej len „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“)“.

6. V § 12 ods. 1 sa za slovo „návrhu“ vkladajú slová „bezprostredne nadriadeného“.

7. V § 12 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8. V § 13 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

9. § 14 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

10. V § 15 ods. 3 písm. a) sa slová „služobným úradom“ nahrádzajú slovami „orgánom štátnej sprá-
vy v oblasti colníctva“.

13/2011 707FINANČNÝ SPRAVODAJCA



11. V § 15 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „schválenej nadriadeným, ktorý colníka
vymenúva alebo ustanovuje do funkcie“.

12. V § 15 ods. 5 sa za slová „počas 14“ vkladajú slová „po sebe nasledujúcich“.

13. V § 16 ods. 2 sa slová „ošetrujúci lekár“ nahrádzajú slovami „nadriadený podľa odseku 1 na zá-
klade odporúčania služobného posudkového lekára“.

14. V prílohe č. 3 „Pomenovanie hodností a hodnostné označenia“ 13. riadku pri názve hodnosti „ge-
nerál“ sa vyobrazenie hodnostného označenia nahrádza týmto vyobrazením:
„

“.

15. V prílohe č. 3 sa vzor identifikačného čísla a vzor znaku colnej správy nahrádzajú týmito vzormi:

„Identifikačné číslo

Znak finančnej správy

“.

16. Príloha č. 4 sa vypúšťa.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

67

Banskobystrický samosprávny kraj

Číslo spisu: 5227/2011/ODDU-015 V Banskej Bystrici 2. 12. 2011
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

Cenový výmer č. 7/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsob-
nosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Prochot
Prochot 39
966 04 Horná Ždaňa
IČO: 00320960

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 5,00 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 8. decembra 2011.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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68

Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 3912/2011-RU13/34058 V Košiciach 6. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 20/2011

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 určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Katarína Palenčárová
Hlavná 12
044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 30251834

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop 1 – osobnej hrobky 60 €

2. Výkop 2 – osobnej hrobky 75 €

3. Výkop 3 – osobnej hrobky 100 €

– príplatok za sťažené podmienky pri výkope 15 % z maximálnej ceny

Uvedené maximálne ceny sú konečné.

Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 3914/2011-RU13/35949 V Košiciach 2. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 21/2011

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 určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Obec Jasov
Jasov 259
044 23 Jasov
IČO: 00324264

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop hrobky s jedným úložným miestom 40 €

2. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami (nad sebou) 80 €

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 3,30 €

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 3913/2011-RU13/36687 V Košiciach 8. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 22/2011

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 určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Obec Kalša
Kalša 128
044 18 Kalša
IČO: 00324272

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 6 €

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, telefón 02/59 58 22 09,
web: www.finance.gov.sk · Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, telefón:
041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk, web: www.epi.sk
· Reklamácie vybavuje administrácia na telefónnom čísle 041/70 53 222
· Predajňa Finančného spravodajcu: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, telefón:
02/43 42 68 15 · Ďalší predaj zabezpečujú: SÚVAHA, spol. s r. o., Záhradnická
95, 820 05 Bratislava · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI, Egrešo-
va 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK - FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava · Jana
Sádecká – Živnostník, Námestie Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča · Kníhku-
pectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB, Štefáni-
kova 870, 020 01 Púchov · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova
51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Daniel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra
· Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica · MODUL s. r. o. Dom
knihy, Braneckého 7, 913 01 Trenčín · MODUL s. r. o. Dom knihy, Mierové námestie
31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01 Banská
Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníhkupectvo
MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 41 080 01
Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · LUMA - PRESS, 26. no-
vembra, 066 01 Humenné.

Informácia odberateľom:

Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodaj-
cu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zavä-
zuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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