
Vypĺňame tlačivo daňového 
priznania zamestnanca

pondelok  14. marca 2022

daňové tlačivo
Príloha hN ServiS

návod
Ľudia v trvalom pracovnom pomere, ktorým ročné zúčtovanie neurobili 

zamestnávatelia, budú musieť aj v tomto roku sami priznať dane zo 
svojich príjmov. Daňová poradkyňa Lenka Ordzovenská zo Slovenskej 
komory daňových poradcov upozorňuje, že úrady ich papierové podania 
uznajú. Priznanie sa podáva na tlačive určenom pre fyzické osoby typu 
A. Na modelovom príklade môžete vidieť, čo všetko musíte v priznaní 
uviesť, aby ste ho vyplnili bezchybne.

FO TYP A

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon”)„

FO
typ: A

DPFOAv21_1

Za rok

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
1)

(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

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

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

. .. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vypĺňa, len

ak ide o daňovníka, ktorý
nemá pridelené DIČ ani
rodné číslo

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

Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e)11

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)
2 1

x5 6 0 8 2 2 6 5 5 8

Z a m e s t n a n ý J a n´

P o l n a´ ´ 2 2

9 7 7 0 1 B a n s k a  B y s t r i c a´ S L O V E N S K O
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V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLE ČINNOSTIJ (§ 5 zákona) - v eurách

Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov
9) 34 ,

,úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeruz 

to
h

o

35

3 8 0 7 3 5

1 2 9 6

Základ dane z r. 39 znížený o sumu z r. 43 a zvýšený o sumu

VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona - v eurách

Spolu (r. 40 + r. 41 + r. 42)
maximálne do výšky základu dane v r. 39

40

41

43

ods. 2 - na daňovníka

ods. 3 - na manželku (manžela)

Zníženie
základu
dane
podľa
§ 11
zákona

,

,

,

42
ods. 8 - na preukázateľne zaplatené príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie
maximálne vo výške 180 eur

,

4 5 1 1 4 3

3 3 3 5 8 1

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)
9) 36

úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie)

úhrn poistného na zdravotné poisteniez 
to

h
o

Základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona (r. 34 - r. 36) 39 ,
9) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a

,

,

,

37

38

4 7 1 5 4

3 1 9 2 9

1 5 2 2 5

3 3 3 5 8 1
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Daňové priznanie  
si môžete vyplniť  
aj na internete

na internetovej stránke 
Finančnej správy je možné 
vyplniť daňové priznanie 
k dani z príjmov fyzickej 
osoby. nájdete ho na portáli 
Finančnej správy v katalógu 
elektronických formulárov 
alebo v aplikácii edane 
s využitím zapracovaných 
logických riadkových 
kontrol. Takto vyplnené 
tlačivo si vytlačíte 
a predložíte daňovému 
úradu. daňové priznanie 
môžete doručiť daňovému 
úradu osobne, poštou alebo 
elektronickými 
prostriedkami, ak má 
daňový subjekt zaručený 
elektronický podpis alebo 
podpísanú dohodu 
o elektronickom doručovaní. 
lehota na zaplatenie dane 
z príjmov z podaného 
daňového priznania k dani 
z príjmov za rok 2021 je 
stanovená do 31. marca 
2022. ak daňovník zomrie, 
daňové priznanie musí 
podať dedič, pričom sa 
priznanie podáva do troch 
mesiacov po smrti 
daňovníka. Správca dane 
môže túto lehotu na žiadosť 
dediča predĺžiť, ak dedič 
podá žiadosť najneskôr 15 
dní pred uplynutím lehoty.

ponDelok 
14. 3.

ako vyPlNiť daňové 
tlačivo fyzickej 

oSoby

presný postup krok  
za krokom

15. 3.
20 otázok o daňovom 
tlačive zameStNaNca

16. 3.
daNe Na PoSledNú 
chvíľu a ako Si ich 

zNížiť

17. 3.
dodatočNé a oPravNé 

PrizNaNie

18. 3.
Príjmy oPatrovateliek 

a ich zdaNeNie

exTra Týždne 
o daniach v hn

témy o daniach 
a daňových priznaniach, 

ako aj súvisiace 
informácie užitočné pre 

firmy, živnostníkov 
a zamestnancov budú Hn 

prinášať denne až do 
konca marca.

Dane 2022

príklad z praxe
Zamestnanec mal v roku 2021 
dvoch zamestnávateľov. U jedné-
ho z nich odrobil v pracovnom 
pomere desať mesiacov a mal 
vyplatený príjem 3 794,39 eura. 
Tu si uplatňoval aj nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovní-
ka. Zo svojho hrubého príjmu 
mal zrazené poistné v sume 

469,86 eura a preddavky na 
daň v sume 43,34 eura. 
U druhého zamestnávateľa pra-
coval iba jeden mesiac na doho-
du. Tu zarobil v hrubom 12,96 
eura, zamestnávateľ zaňho z je-
ho hrubého príjmu zaplatil poist-
né vo výške 1,68 eura a zrazil 
preddavky v hodnote 2,13 eura. 

v decembri 2021 bol náš za-
mestnanec evidovaný ako uchá-
dzač o zamestnanie na úrade 
práce. Zamestnanec nepožiadal 
o ročné zúčtovanie ani jedného 
zo svojich zamestnávateľov. 
keďže dosiahol zdaniteľný prí-
jem vyšší ako 2 255,72 eura, 
musí si podať daňové priznanie 

sám. ak by mal zamestnanec 
v roku 2021 okrem príjmov zo 
závislej činnosti aj príjmy z pre-
nájmu alebo príležitostné príjmy, 
alebo príjmy z prenájmu a príleži-
tostné príjmy presahujúce spolu 
sumu 500 eur, zamestnanec by 
musel podať daňové priznanie 
k dani z príjmov Fo typu B, v kto-

rom by uviedol príjmy zo závislej 
činnosti a príjmy z prenájmu, ale-
bo príjmy zo závislej činnosti 
a z príležitostných činností, alebo 
príjmy zo závislej činnosti a príj-
my z prenájmu a z príležitostných 
činností. príjmy oslobodené od 
dane si zamestnanec v daňovom 
priznaní neuvádza.

pri vyplnení 
daňového 
priznania  
Fo typu a bude 
zamestnanec 
postupovať takto

strana 1
od riadka 01 po riadok 10: 
Zamestnanec, ktorý si sám 
zdaňuje svoje zárobky, vypíše 
prvú stranu priznania v riadku 01 
až 10. v nich uvedie identifikačné 
údaje podľa vzoru.

strana 2
 v. oddiel:  na druhej strane 
tlačiva zamestnanec vyplní 
v piatom oddiele výpočet základu 
dane z príjmov zo závislej 
činnosti, kde v riadku 34 uvedie 
úhrn príjmov. v tomto prípade je 
to suma 3 807,35 eura.

vyplní tiež riadok 35, kde 
uvedie sumu 12,96 eura, ktorá 
predstavuje jeho príjmy z dohody. 

strana 3 
v riadku 36 uvedie náš 
zamestnanec úhrn povinného 
poistného zrazeného z príjmov 
v sume 471,54 eura.

v riadku 37 uvedie poistné, ktoré 
bolo zaplatené na jeho sociálne 
poistenie. v tomto prípade ide 
o sumu 319,29 eura.

riadok 38 musí obsahovať sumu 
poistného na zdravotné poistenie. 
v prípade nášho zamestnanca 
ide o položku vo výške 152,25 
eura.

v riadku 39 je potrebné uviesť 
sumu 3 335,81 eura.

pokračovanie na strane 18 

strana 3
vi. oddiel: v riadku 40 musí 
zamestnanec na základe svojich 
príjmov uviesť sumu 4 511,43 
eura.

Ďalej sa ho týka až riadok 43. 
Tam uvedie sumu 3 335,81 eura. 
Je to tá istá suma, ktorú uviedol 
aj v riadku 39..
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Vypĺňame tlačivo daňového...
 Dokončenie zo strany 17

STRANA 4
Tu náš zamestnanec vyplní až riadok 69, kde 

uvedie celkovú sumu preddavkov na daň. To 

znamená, že sem zapíše hodnotu 45,47 eura.

Vyplní tiež riadok 72, v ktorom uvedie výšku 

daňového preplatku vo výške zrazených 

preddavkov na daň uvedených v riadku 69, čiže 

sumu 45,47 eura.

+
71

10) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a suma v r. 56

Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne
vyplatené daňové bonusy alebo zamestnaneckú prémiu  r. 56 - r. 57
+ r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (-)

72
-

zaplatených podľa § 34 zákona
Úhrn
preddavkov
na daň

68

zrazených podľa § 35 zákona (neuvádzajú sa
18)

preddavky podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona)

70

,

,

,

,

D ň na úhradua vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplatených
daňových bonusov alebo zamestnaneckej prémie r. 56 - r. 57
+ r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (+)

19)

zaplatených podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona

69 ,4 5 4 7

4 5 4 7

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Údaje o príjmoch zo závislej činnosti z r. 34 daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou
základu dane, pričom sa uvádza číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva
Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Kód štátu

Uvádzam osobitné záznamy

,

Príjmy

,

,

,

Výdavky 23)

,

,

XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO
PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Žiadam o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona
(r. 61 alebo rozdiel z r. 78, ak je kladný)

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   (z r. 72 alebo rozdiel z r. 76, ak je záporný)

Žiadam o vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona   ( 6 80z r. 4 alebo rozdiel z r. , ak je kladný)

podpis daňovníka
(zástupcu). .Dátum

IBAN

U daňovníka, ktorý žiada vyplatenie daňového bonusu (§ 33 zákona), vyplatenie zamestnaneckej prémie, vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a
zákona) alebo vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa
v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.Ak daňovník nie je majiteľom bankového účtu, uvádza sa
v IX. oddiele názov bankového účtu príjemcu.

Žiadam o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky
podľa § 33a zákona (r. 67 alebo rozdiel z r. 82, ak je kladný)

na účet na účet v zahraničí, ktorého nie som majiteľompoštovou poukážkou
(do výšky 15 000 eur vrátane)

x

x

0 4 0 3 2 2

STRANA 6
 IX. oddiel:  Tu môže náš zamestnanec uviesť 

poznámku, že v decembri v roku 2021 bol 
evidovaný na úrade práce.

STRANA 6
Zamestnanec vyplní riadok 87. Sem uvedie 

počet potrebných a požadovaných príloh, najmä 

potvrdenie o príjme zo zamestnania od svojich 

zamestnávateľov. Vypíše tiež dátum vyplnenia 

tohto daňového priznania a vlastnoručne sa 

podeň podpíše.

 XI. oddiel:  Na šiestej strane v prípade záujmu 
o vrátenie daňového preplatku uvedie náš 

zamestnanec, že požaduje, aby mu táto suma 

bola vrátená späť. Na tomto mieste presne 

spíše, že chce tento preplatok vrátiť späť nejakou 

formou, napríklad uvedie, že chce peniaze vrátiť 

späť poštou. V závere celého daňového priznania 

zamestnanec uvedie presný dátum jeho spísania 

a tlačivo vlastnoručne podpíše.

Strana 4

Strana 6

Strana 6

Strany 17 a 18 pripravila Zuzana Dzvoníková

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 (ďalej len „DP“) 
 
Základ dane (z  r. 44 tlačiva DP typu A)  
Daň (daňová povinnosť z r. 56 tlačiva DP typu A)  
Daň na úhradu (z r. 71 tlačiva DP typu A)  
Daňový preplatok (z r. 72 tlačiva DP typu A)  

 
 
 
 
 
                                                                                                     ................................................. 
                                                                                                      Podpis daňovníka (zástupcu) 
 
 
 
 
      ..................................................                                            ................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                              Podpis pracovníka daňového 
                  daňového úradu                                                           úradu, ktorý priznanie prijal  
 

2021

Zamestnaný

Jan´ 5 6 0 8 2 2 6 5 5 8

Polna 22´ ´

97701 Banska Bystrica´

SLOVENSKO

45,47

1. POVINNÉ PRÍLOHY
Okrem potvrdenia o 
zdaniteľných príjmoch zo 
závislej činnosti sú uvedené v 
poučení na vyplnenie daňového 
priznania k dani z príjmov 
fyzickej osoby typ A aj ďalšie 
povinné prílohy, ako napríklad 
rodný list dieťaťa. V prípade, ak 
fyzická osoba uplatňuje nárok 
na daňový bonus na dieťa a 
uplatňuje si ho prvýkrát 
prostredníctvom daňového 
priznania. Ak nárok na daňový 
bonus bol uplatnený u 
zamestnávateľa, rodný list nie je 
potrebné prikladať. Ďalej treba 
doložiť potvrdenie o návšteve 
školy dieťaťa, ak si fyzická osoba 
uplatňuje nárok na daňový 
bonus na dieťa, ktoré sa 
pripravuje na povolanie štúdiom 
na strednej alebo vysokej škole 
dennou formou štúdia. Nie je 
potrebné prikladať, ak daňový 
bonus bol uplatnený u 
zamestnávateľa. Priložiť treba aj 
potvrdenie o zaplatených 
úrokoch z hypotéky, v prípade, 
ak fyzická osoba uplatňuje nárok 
na daňový bonus na zaplatené 
úroky z hypotéky. A napokon 
treba dodať aj písomné 
potvrdenie o výkone 
dobrovoľníckej činnosti v 
prípade, ak chce fyzická osoba 
poukázať podiel zaplatenej dane 
vo výške 3 percentá.

2. VYSTAVENÉ 
POTVRDENIE
Takmer všetky potrebné údaje, kto-
ré bude fyzická osoba vypĺňať do da-
ňového priznania k dani z príjmov 
– typ A, čerpá z potvrdenia o príj-
moch zo závislej činnosti, ktoré je aj 
povinnou prílohou k daňovému pri-
znaniu, teda jeho kópia. Toto potvr-
denie vystaví fyzickej osobe jej za-
mestnávateľ, respektíve zamestná-
vatelia, u ktorých bola táto fyzická 
osoba v roku 2021 zamestnaná a ma-
la u nich príjem zo závislej činnosti. 
Ak fyzická osoba požiadala zamest-
návateľa o vystavenie tohto potvrde-
nia do 7. februára 2022, zamestná-
vateľa bol povinný vystaviť toto po-
tvrdenie do 10. februára 2022. Ak 
fyzická osoba požiada zamestnáva-
teľ wpo tomto termíne, zamestná-
vateľ  
je povinný vystaviť toto potvrdenie  
do 10. marca 2022.

3. ELEKTRONICKÝ 
FORMULÁR
K elektronickému formuláru sa 
fyzická osoba na webovej stránke 
Finančnej správy dostane nasle-
dujúcou cestou: Formuláre – Elek-
tronické formuláre – v katalógu 
elektronických formulárov vyberie 
Daň z príjmov fyzickej osoby – Da-
ňové priznanie k dani z príjmov 
fyzickej osoby typ A – Daňové 
priznanie k dani z príjmov FO typ 
A za obdobie 2021. Ak chcete do-

ručiť vyplnené daňové priznanie 
priamo na podateľňu daňového úra-
du, nezabudnite aj na potvrdenie 
o podaní daňového priznania k da-
ni z príjmov za rok 2021. Vzory ak-
tuálnych tlačív daňových priznaní 
platných pre zdaňovacie obdobie 
roka 2021 nájdete v článku Vzory 
tlačív daňových priznaní pre daň 
z príjmov za rok 2021 v roku 2022.

4. FYZICKÉ TLAČIVO
Spravidla si tieto osoby vyberajú 
spôsob podania listinnou formou, 
pričom majú možnosť vyplnené 
daňové priznanie k dani z príj-
mov fyzickej osoby – typ A, spolu 
s potvrdením o podaní daňového 
priznania doručiť priamo na poda-
teľňu daňového úradu alebo daňové 
priznanie môžu doručiť poštovou 
zásielkou, je vhodné poslať dopo-
ručene. Tlačivo daňového prizna-
nia k dani z príjmov fyzickej osoby 
– typ A, má možnosť fyzická osoba 
získať v pobočke daňového úradu 
alebo si ho môže vytlačiť z portálu 
Finančnej správy, pričom si tlačivo 
môže vytlačiť a vyplniť ho paličko-
vým písmom, alebo môže vyplniť 
na webovej stránke Finančnej sprá-
vy elektronický formulár, ktorý jej 
skontroluje prípadné chyb,y a ná-
sledne si ho môže fyzická osoba 
vytlačiť, príp. využiť iný softvér či 
aplikáciu slúžiacu na vypĺňanie da-
ňových priznaní. 

Zuzana Dzvoníková

DOKUMENTY

Čo ešte treba dodať správcovi dane
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Priznajte si dane, aj keď nemusíte

1.  Kto si nemusí podať 
daňové priznanie

Fyzická osoba nemusí podať 
daňové priznanie vtedy, ak ma
la v minulom roku len zdaniteľné 
príjmy zo závislej činnosti, požia
dala zamestnávateľa o vykonanie 
ročného zúčtovania preddavkov 
na daň z príjmov zo závislej 
činnosti a v stanovenom termíne 
mu predložila potrebné doklady. 
Nemusí tak urobiť ani osoba, kto
rej príjmy v minulom roku nepre
siahli sumu 2 255,72 eura a zá
roveň nedosiahla daňovú stratu. 
„A týka sa to aj osoby, ktorá vlani 
mala len príjmy, z ktorých sa daň 
z príjmov vyberala zrážkou,“ 
vysvetľuje Veronika Solíková, 
konateľka spoločnosti Účtovná 
jednotka. Ak však správca dane 
niekoho vyzve na podanie daňo
vého priznania, vtedy ho daná 
osoba podať musí.

2.  Komu sa oplatí podať 
priznanie dobrovoľne

Daňové priznanie môže dobro
voľne podať aj ten, kto takúto 
povinnosť nemá. Môže to byť vý
hodné, pretože sa vám tak môžu 
vrátiť vaše zaplatené preddavky 
na daň. „Priznanie dane za mi
nulý rok sa môže oplatiť podať to
mu, kto časť roka pracoval a časť 
roka bol nezamestnaný, kto po
čas roka pracoval na základe do
hody o brigádnickej práci študen
tov, kto bol počas roka dôchod
com a jeho zdaniteľné príjmy zo 
zamestnania boli nízke alebo kto 
časť roka pracoval a časť roka bol 
na materskej alebo rodičovskej 
dovolenke,“ upozorňuje Veronika 
Solíková.

3.  Akým spôsobom je 
možné získať zaplatené 
preddavky späť

V prípade zamestnancov je 
možné dosiahnuť rovnaké vý
hody, aké sa dajú dosiahnuť 
dobrovoľným podaním daňového 
priznania, aj požiadaním zamest
návateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania preddavkov na daň 
z príjmov zo závislej činnosti 
v stanovenom termíne a po pred
ložení všetkých potrebných do
kladov. „Výnimkou je len vrátenie 
dane pre dôchodcov s nízkymi 
príjmami zo zamestnania, keď 
je podanie daňového priznania 
jedinou možnosťou na to, ako 
získať zaplatenú daň z príjmov 
späť,“ dopĺňa informáciu Veroni
ka Solíková.

4.  Kedy sa oplatí podať 
daňové priznanie tomu, 
kto bol určitú časť roka 
nezamestnaný a určitú 
časť roka zamestnaný

Mnohým fyzickým osobám, 
ktoré boli počas roka jeden alebo 
viac mesiacov nezamestnané, sa 
oplatí podať daňové priznanie. 
Dôvodom je, že počas roka si 
tieto fyzické osoby uplatňova
li nezdaniteľnú časť základu 
dane na daňovníka len v tých 
mesiacoch, počas ktorých boli 
zamestnané. „Avšak bez ohľadu 
na to, koľko mesiacov fyzická 
osoba počas roka pracovala alebo 
bola nezamestnaná, má nárok 
na dvanásťnásobok mesačnej ne
zdaniteľnej časti základu dane, 
teda spravidla na nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovníka 
vo výške 4 511,43 eura za celý 
rok 2021,“ hovorí Solíková. Po
daním daňového priznania si 
môžu ľudia, ktorí boli počas roka 
niekoľko mesiacov nezamestna
ní a zároveň niekoľko mesiacov 
pracovali, uplatniť nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovní
ka v plnej výške a výsledkom 
bude daňový preplatok, ktorý im 
daňový úrad vráti.

5.  Oplatí sa priznať dane za 
minulý rok aj dôchodcovi 
s nízkymi príjmami zo 
zamestnania

Daňové priznanie sa oplatí podať 
tým dôchodcom, bez ohľadu na 
to, či majú dôchodok nízky alebo 
vysoký, ktorí boli počas roka 
zamestnaní, ale ich zárobok bol 
nízky. Ide hlavne o dôchodcov, 
ktorí pracovali len časť roka ale
bo mesačne odpracovali pomerne 

málo hodín. Ak týmto dôchod
com zamestnávateľ počas roka 
zrážal preddavky na daň z príj
mov, ale ich celkové zdaniteľné 
príjmy za rok 2021 nepresiahli 
sumu 2 255,72 eura, môže im byť 
podaním daňového priznania 
vrátená celá zrazená daň z príj
mov. Toto vyplýva zo zákona 
o dani z príjmov v minimálnej 
výške dane fyzickej osoby. Ako 
opisuje Solíková: „Daň fyzickej 
osoby sa nevyrubí a neplatí, 
ak celkové zdaniteľné príjmy 
tohto daňovníka za zdaňovacie 
obdobie nepresiahnu 50 percent 
sumy ročnej nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka.“ 
Ešte raz je potrebné zopakovať, 
že získať zaplatenú daň z príjmov 
na základe tohto ustanovenia je 
možné len podaním daňového 
priznania. Vykonaním ročného 
zúčtovania preddavkov na daň 
z príjmov zo závislej činnosti to 
možné nie je.

6.  Ktorým rodičom sa 
na základe daňového 
priznania môžu vrátiť 
zaplatené dane

Rodičom, ktorí v roku začatia 
materskej dovolenky a v roku 
skončenia rodičovskej dovolenky 
u svojho zamestnávateľa praco
vali a boli im zrážané preddavky 
na daň z príjmov, sa môže opla
tiť podať daňové priznanie aj 
v prípade, že z hľadiska výšky 
príjmov túto povinnosť nemajú. 
Solíková dodáva: „Zrazená daň 
z príjmov rodičom môže byť 

s veľkou pravdepodobnosťou 
vrátená z dôvodu, ze si v daňo
vom priznaní dodatočne uplatnia 
nezdaniteľnú časť základu dane 
na daňovníka aj za tie mesiace, 
počas ktorých boli na materskej 
alebo rodičovskej dovolenke.“  
Totiž bez ohľadu na to, koľko  
mesiacov fyzická osoba počas  
roka pracovala alebo bola na ma
terskej alebo rodičovskej dovolen
ke, má nárok na dvanásťnásobok  
tejto sumy, teda spravidla na  
nezdaniteľnú časť základu dane 
na daňovníka vo výške  
4 511,43 eura za celý rok 2021. 
Ak dôchodca dosiahol iba príjmy 
zo závislej činnosti, teda zo za
mestnania na základe pracovnej 
zmluvy alebo dohody o vykonaní 
práce, podáva daňové priznanie 
k dani z príjmov FO typu A. Ak 
dosiahol aj iné druhy zdaniteľ
ných príjmov, napríklad príjem 

z prenájmu nehnuteľností, príjem 
z nepeňažnej výhry, príjem z pre
daja nehnuteľnosti alebo príjem 
z vyplatenia podielového listu, 
podáva daňové priznanie k dani 
z príjmov FO typu B. „Dôchodko
vé dávky vyplácané na Slovensku 
a dávky rovnakého druhu vyplá
cané z povinného zahraničného 
poistenia sú od dane z príjmov 
oslobodené,“ vysvetľuje Martina 
Rybanská, hovorkyňa Finančnej 
správy. Medzi takéto dôchodkové 
dávky patrí napríklad starobný 
dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok, 
vdovský a vdovecký dôchodok, 
sirotský dôchodok a výsluhový 
dôchodok.

7.  Ako si dôchodca môže 
uplatniť nezdaniteľnú 
časť základu dane na 
daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na 
začiatku zdaňovacieho obdobia 
poberateľmi starobného dôchod
ku, vyrovnávacieho príplatku 
alebo predčasného starobného 
dôchodku zo sociálneho poiste
nia, starobného dôchodkového 
sporenia, dôchodku zo zahra
ničného povinného poistenia 
rovnakého druhu, výsluhového 
dôchodku alebo obdobného dô
chodku zo zahraničia, alebo ak 
im dôchodok bol priznaný spätne 
k začiatku zdaňovacieho obdo
bia k 1. januáru 2021. „Poberateľ 
dôchodku, ak bol poberateľom 
tohto dôchodku k 1. januáru 
2021, má nárok na uplatnenie 

nezdaniteľnej časti základu dane 
iba v prípade, že ročná suma vy
plateného dôchodku v roku 2021 
v úhrne nepresahuje sumu  
4 511,43 eura,“ upozorňuje Mar
tina Rybanská. Nezdaniteľná 
časť základu dane na daňovníka 
potom predstavuje rozdiel medzi 
sumou 4 511,43 eura a vyplate
nou sumou dôchodku.

8.  Kedy musí podať daňové 
priznanie pracujúci 
študent

Priznanie k dani z príjmov za 
zdaňovacie obdobie 2021 mu
sí podať každý študent, ktorý 
v priebehu roka 2021 dosiahol 
celkové zdaniteľné príjmy presa
hujúce sumu 2 255,72 eura. „Do 
celkových zdaniteľných príjmov 
sa zahrňuje akýkoľvek dosiah
nutý príjem, ktorý je predmetom 
dane a nie je od dane z príjmov 
oslobodený,“ informuje Martina 
Rybanská. Ak študent v roku 
2021 dosiahol celkové zdaniteľné 
príjmy nižšie ako 2 255,72 eura 
a z týchto príjmov mu zamestná
vateľ zrážal preddavky na daň, 
môže dobrovoľne podať daňové 
priznanie, čím mu vznikne da
ňový preplatok. Tento preplatok 
mu správca dane vráti na zákla
de žiadosti o jeho vrátenie, ktorá 
je súčasťou daňového priznania. 
Daňový preplatok sa vráti iba 
vtedy, keď je väčší ako päť eur. 
„Ak je tento daňový preplatok 
menší ako päť eur, nevzniká 
nárok na jeho vrátenie,“ dodáva 
Rybanská.

VRÁTENÁ DAŇ
Fyzické osoby, ktoré síce nemajú povinnosť 
priznať svoje dane za minulý rok, ale urobia tak 
dobrovoľne, môžu dostať svoju zaplatenú daň 
z príjmov späť.

Zuzana Dzvoníková  ©hn

zuzana.dzvonikova@mafraslovakia.sk

Penzistom a študentom sa oplatí podať priznanie, aj keď tak urobiť nemusia.  ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

Študentka Katarína mala v roku 
2021 príjem z dohody počas 
troch mesiacov od jedného za
mestnávateľa v celkovej sume 
975 eur. U tohto zamestnávateľa 
si neuplatnila nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka – 
nepodpísala tlačivo s názvom 
Vyhlásenie na uplatnenie nezda
niteľnej časti základu dane na 
daňovníka a daňového bonusu 
podľa zákona o dani z príjmov. 

Táto študentka si u zamestnáva
teľa neuplatnila ani odvodovú 
úľavu z platenia poistného. 
Celkové poistné a príspevky jej 
boli zrazené v sume 130,65 eura, 
z toho sociálne poistenie 91,65 
eura a zdravotné poistenie 39 
eur.

Zrazené preddavky
Zamestnávateľ študentke zra
zil preddavky na daň vo výške 

160,43 eura. Po skončení zdaňo
vacieho obdobia jej zamestnáva
teľ vydal vyplnené tlačivo s ná
zvom Potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch, o preddavkoch na daň, 
o daňovom bonuse na vyživo
vané dieťa podľa zákona o dani 
z príjmov za zdaňovacie obdobie 
roku 2021. Úhrn jej zdaniteľných 
príjmov za rok 2021 je nižší ako 
2 255,72 eura, študentka nie je 
povinná podať daňové prizna
nie, ale môže ho podať dobrovoľ
ne, pričom z tohto priznania jej 
vyplynie výhoda, a teda vrátenie 
dane respektíve vrátenie preplat
ku na dani.

Nezdaniteľná časť základu 
dane
Študentka má nárok na uplatne
nie nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka len od čiast
kového základu dane z príjmov 
zo závislej činnosti alebo z príj
mov z podnikania a z inej samo
statnej zárobkovej činnosti alebo 
ich úhrnu, teda z takzvanej 
aktívne vykonávanej práce, a to 

všetko v závislosti od vykázané
ho základu dane.

Pasívne príjmy študenta 
v práci
Čiastkový základ dane z tak
zvaných pasívnych príjmov 
zamestnanca, napríklad príjem 
z prenájmu nehnuteľností, prí
jem z nepeňažnej výhry, príjem 
z predaja nehnuteľnosti či prí
jem z vyplatenia podielového 
listu, nie je možné znížiť o ne
zdaniteľnú časť základu dane. 
Nezdaniteľná časť základu dane 
na daňovníka sa neprepočítava 
podľa počtu kalendárnych me
siacov dosahovania príjmu. Ak 
je základ dane daňovníka v roku 
2021 rovný alebo nižší ako  
19 936,22 eura, nezdaniteľná 
časť je 4 511,43 eura. Ak je zák
lad dane daňovníka vyšší ako 19 
936,22 eura, nezdaniteľná časť 
sa vypočíta ako rozdiel medzi 
sumou 9 495,49 eura a jednou 
štvrtinou základu dane daňovní
ka.  Zuzana Dzvoníková

Zdroj: Finančná správa 

FINANCIE

Takto vyplní tlačivo študentka,  
ktorá popri škole aj pracuje

Aj zamestnaní študenti majú voje daňové povinnosti.  ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

LEGISLATÍVA

Ak dôchodca poberal v roku 
2021 zdaniteľné príjmy zo zá
vislej činnosti aspoň vo výške 
3 738 eur alebo príjmy z pod
nikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti aspoň vo 
výške 3 738 eur a vykázal zák
lad dane, teda čiastkový základ 
dane, z príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti uplatní daňový bonus 
na dieťa.

Šesť rokov veku
Suma daňového bonusu u da
ňovníka, ktorý vyživuje dieťa 
do šiestich rokov veku, je 46,44 
eura mesačne na každé takéto 
vyživované dieťa. Na dieťa 
nad šesť rokov do 15 rokov je 
daňový bonus vo výške 39,47 
eura mesačne a na dieťa nad 
15 rokov veku je daňový bonus 
23,22 eura mesačne. Do príj
mov na uplatnenie daňového 
bonusu sa nezahŕňajú takzvané 
pasívne príjmy, napríklad prí
jem z prenájmu nehnuteľností, 
príjem z nepeňažnej výhry, 
príjem z predaja nehnuteľnosti, 

príjem z vyplatenia podielové
ho listu.

 Príklad číslo 1

Daňovník je k 1. januáru 
2021 poberateľom starobného 
dôchodku v sume 400 eur 
mesačne. Za rok 2021 suma dô
chodku predstavuje 4 800 eur, 
teda 12 krát 400. Daňovníkovi 
nevzniká nárok na uplatnenie 
nezdaniteľnej časti základu da
ne na daňovníka, keďže úhrn 
dôchodku presiahol sumu  
4 511,43 eura.

 Príklad číslo 2

Daňovník je k 1. januáru 
2021 poberateľom starobného 
dôchodku v sume 290 eur 
mesačne. Za rok 2021 suma dô
chodku predstavuje 3 480 eur, 
teda 12 krát 290. Daňovníkovi 
vzniká nárok na uplatnenie ne
zdaniteľnej časti základu dane 
na daňovníka v sume 1 031,43 
eura, čiže 4 511,43 mínus  
3 480. 

Zuzana Dzvoníková

Zdroj: Finančná správa 

Postup, ak sa penzista 
stará o dieťa

Ak vás správca 

dane na podanie 

priznania vyzve, 

musíte ho podať.

Veronika Solíková,  

Účtovná jednotka
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Čísla, ktoré ovplyvnia vaše dane

V tomto roku budú podávať 
priznania tí, ktorí vlani 
prekročili ročnú hranicu 

príjmov 2 255,72 eura alebo pri 
podnikaní vykázali daňovú stra-
tu. Netýka sa to zamestnancov, 
ktorí vlani nemali žiadne ďalšie 
zdaniteľné príjmy a do 15. feb-
ruára požiadali zamestnávateľa 
o ročné zúčtovanie. Ak tento 
termín zmeškali, musia podávať 
priznanie sami. Pozrite si termí-
ny a sumy, ktoré ovplyvnia vaše 
tohtoročné dane.

FYZICKÁ OSOBA

HRANIČNÁ SUMA
NA PODANIE PRIZNANIA:

2 255,72 EURA
je suma všetkých vašich zdani-
teľných príjmov za rok 2021 – ak 
ste ju prekročili, musíte podať 
daňové priznanie. Netýka sa to 
však zamestnancov, ktorí vlani 
mali len príjmy zo zamestnania 
a ročné zúčtovanie im urobí 
zamestnávateľ. Ak z podnikania 
máte daňovú stratu, musíte pri-
znanie podať.

NEZDANITEĽNÉ ČASTI
ZÁKLADU DANE  
NA DAŇOVNÍKA:

4 511,20 EURA 
je nezdaniteľná časť základu 
dane na daňovníka, ak za rok 
2021 vykážete základ dane  
19 936,22 eura alebo menší.

9 495,49 EURA
mínus štvrtina základu dane 
za rok 2021, ak ste za rok 2021 
vykázali základ dane vyšší ako 
19 936,22 eura. Ak je táto suma 
nižšia ako nula, nezdaniteľná 
časť je nula eur. 

 

NEZDANITEĽNÉ ČASTI 
ZÁKLADU DANE NA
MANŽELKU ALEBO 
MANŽELA

4 124,74 EURA
si môžete zo základu dane od-
počítať na manželku alebo na 
manžela, ak za rok 2021 vyká-
žete základ dane 37 981,94 eura 
alebo nižší a manželka alebo 
manžel nemali vlani v roku 2021 
žiadne príjmy.

4 124,74 EURA
mínus vlastné príjmy manželky 
alebo manžela za rok 2021 je 
nezdaniteľná časť na manželku 
alebo manžela, ak vykážete zá-
klad dane 37 981,94 eura alebo 
menej a ich minuloročné príjmy 
boli nižšie ako 4 124,74 eura.

13 620,22 EURA
mínus štvrtinu vášho základu 
dane si môžete zo svojho zákla-
du dane odpočítať na manželku 
alebo manžela, ak za rok 2021 
vykážete základ dane vyšší ako 
37 981,94 eura a manželka/
manžel nemali vlani, teda v roku 
2021, žiadne príjmy.

13 620,22 EURA
mínus štvrtinu vášho základu 
dane mínus vlastné príjmy 
manželky alebo manžela si 
môžete zo svojho základu dane 
odpočítať na manželku alebo 
manžela, ak za rok 2021 vykáže-
te základ dane vyšší ako  
37 981,94 eura a manželka alebo 
manžel dosiahli v roku 2021 
vlastné príjmy.

 POZOR!  Nárok na nezdaniteľ-
nú časť základu dane na man-
želku alebo manžela si môžete 
uplatniť iba od čiastkového zá-
kladu dane z príjmov zo závis-
lej činnosti a z príjmov z pod-
nikania alebo z inej samostat-
nej zárobkovej činnosti alebo 
ich úhrnu. Teda pri takzvaných 
aktívnych príjmoch z práce, kto-
rú ste vlani vykonávali. Aj to len 
v prípade, že manželka žije s va-
mi v domácnosti a spĺňa aspoň 
jednu z týchto podmienok:

 1.   starala sa o vyživované malo-
leté dieťa žijúce s vami v do-
mácnosti,

 2.   v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí poberala peňažný prí-
spevok na opatrovanie,

 3.   bola zaradená do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie,

 4.   považuje sa za občana so 
zdravotným postihnutím,

 5.   považuje sa za občana s ťaž-
kým zdravotným postihnu-
tím.

Rovnaké podmienky sa vzťa-
hujú aj na manžela. Ak sú tieto 
podmienky splnené iba jeden 
alebo niekoľko kalendárnych 
mesiacov v zdaňovacom období, 
čiže v roku 2021, môžete si zní-
žiť základ dane o pomernú časť 
nezdaniteľnej časti základu dane 
na manželku alebo na manžela. 
Teda 1/12 tejto sumy za každý 
kalendárny mesiac, na začiatku 
ktorého boli splnené podmienky 
na uplatnenie tejto nezdaniteľnej 
časti základu dane.

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

46,44 EURA
Mesačná výška daňového bonu-
su bola od 1. januára 2021 do 
30. júna 2021 na dieťa vo veku 
šesť rokov. 

23,22 EURA
Mesačná výška daňového bonu-
su bola od 1. januára 2021 do 
30. júna 2021 na dieťa vo veku 
od šesť rokov.

46,44 EURA

Mesačná výška daňového bonu-
su bola od 1. júla 2021 do 31. 
decembra 2021 na dieťa vo veku 
šesť rokov. 

39,47 EURA
Mesačná výška daňového bo-
nusu bola od 1. júla 2021 do 31. 
decembra 2021 na dieťa vo veku 
od šesť rokov.

 

PRÍKLAD:  Sobáš ste mali 3. apríla 
2021, dieťa sa vám narodilo 10. 
septembra 2021, potom nezda-
niteľná časť na manželku ale-
bo manžela zodpovedá pomer-
nej výške nezdaniteľnej časti až 
počnúc októbrom, keď sú spl-
nené nielen podmienky pre to, 
že ste manželia, ale aj ďalšie, 
a to v tomto prípade, že sa stará-
te o vyživované maloleté dieťa. 
Rovnako by sa to posudzovalo aj 
vtedy, ak by sa vám dieťa naro-
dilo 3. apríla 2021, avšak by bol 
10. september 2021.

DAŇOVÝ BONUS NA
ZAPLATENÉ ÚROKY

400 EUR
najviac za rok zo zaplatených 
úrokov vypočítaných z výšky 
poskytnutého úveru na bývanie 
a po splnení zákonných podmie-
nok uvedených v § 33a zákona 
o dani z príjmov.

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

60 PERCENT
Z PRÍJMOV 

Napríklad ide o príjmy z poľno-
hospodárskej výroby, lesného 
a vodného hospodárstva do-
siahnuté samostatne hospodá-
riacim roľníkom, zo živnosti, 
z podnikania podľa osobitných 
predpisov – geodeti, advokáti, 
notári, ďalej príjmy spoločníkov 
verejnej obchodnej spoločnosti 
a komplementárov komanditnej 
spoločnosti, umelcov, znalcov, 
tlmočníkov, príjmy z použitia 
umeleckých diel.

20 000 EUR
maximálne ročne, ak ste aspoň 
časť zdaňovacieho obdobia v ro-
ku 2021 neboli platiteľom dane 
z pridanej hodnoty.

25 PERCENT
z príjmov z príležitostnej poľ-
nohospodárskej výroby, lesné-
ho a vodného hospodárstva.

5 040 EUR
NAJVIAC ZA ROK

OSLOBODENIE OD DANE

500 EUR
pre príjmy z prenájmu nehnu-
teľností a z príležitostných čin-
ností za rok 2021 je maximálna 
suma oslobodenia od dane 
z úhrnu týchto príjmov. Treba 
sem zahrnúť aj príjmy z príle-
žitostnej poľnohospodárskej 
činnosti, lesného a vodného 
hospodárstva a z príležitostné-
ho prenájmu hnuteľných vecí. 
Napríklad pri príjmoch z prenáj-
mu bytu si o túto sumu môže 
znížiť základ dane každý jeden 
z manželov, ak prenajímaná ne-
hnuteľnosť patrí do bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov 
a ak si príjem z prenájmu ne-
hnuteľnosti manželia rozdelia.

500 EUR

pre príjmy z predaja cenných 
papierov a obchodných podie-
lov za rok 2021 je maximálna 
suma oslobodenia od dane 
z úhrnu týchto príjmov zníže-
ných o zákonné výdavky. Ak 
súčasne dosiahnete aj príjmy 
z prenájmu nehnuteľností 
a z príležitostných činností, tak 
sa oslobodenie od dane uplatní 
najviac v úhrnnej výške 500 eur.

SPORENIE NA DÔCHODOK

180 EUR
je nezdaniteľná suma príspev-
kov do tretieho piliera a na 
doplnkové dôchodkové sporenie 
v zahraničí rovnakého alebo po-
rovnateľného druhu.

SADZBA DANE 
PRE FYZICKÉ OSOBY

19 PERCENT
z časti základu dane, ktorá  
nepresiahne sumu 37 981,94 
eura.

25 PERCENT
z časti základu dane, ktorá pre-
siahne 37 981,94 eura.

15 PERCENT
zo základu zníženého o daňovú 
stratu pre daňovníka, ktorý 
dosiahol za zdaňovacie obdo-
bie príjmy, teda výnosy, podľa 
paragrafu šesť, odsek jeden 
a dva. Ide o takzvané príjmy 
z podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti neprevyšu-
júce sumu 49 790 eur; znížená 
sadzba dane sa uplatní len za 
rok 2021.

19 PERCENT
z osobitného základu dane 
z kapitálového majetku.

7 PERCENT
z osobitného základu dane ziste-
ného podľa paragrafu 51e, odsek 
tri, písmeno a) zákona o dani 
z príjmov, teda z podielov na 
zisku vyplácaných zahraničným 
spolupracujúcim štátom, ktoré 
daňový rezident Slovenska musí 
zahrnúť do svojho daňového 
priznania.

35 PERCENT
z osobitného základu dane 
zisteného podľa paragrafu 51e 
ods. 3 písmo b) zákona o dani 
z príjmov, teda z podielov na 
zisku vyplácaných zahraničným 
nespolupracujúcim štátom, ktoré 
daňový rezident Slovenska musí 
zahrnúť do svojho daňového 
priznania.

LEHOTY
Na dôležité termíny 
a sumy v daniach 
upozorňuje Jana 
Kyselová z poradenskej 
spoločnosti Grant 
Thornton.

Zuzana Dzvoníková                  ©hn

zuzana.dzvonikova@mafraslovakia.sk

DÔCHODCOVIA, POZOR!
V prípade, že ste začali po-
berať dôchodok až počas 
roka 2021, môžete si uplatniť 
nezdaniteľnú sumu v plnej výš-
ke, ak vykážete základ dane 
19 936,22 eura alebo nižší. 
Ak ste ho však poberali k 1. 
januáru 2021 a ročná suma 
dôchodkov vyplatených v roku 
2021 v úhrne presiahne su-
mu, o ktorú sa znižuje základ 
dane, teda – a) 4 511,20 
eura, ak váš základ dane sa 
rovná alebo je nižší ako  
19 936,22 eura, b) o sumu  
9 495,49 eura mínus a platí, 
že ak váš základ dane je vyšší 
ako 19 936,22 eura, nemáte 
nárok na uplatnenie nezdani-
teľnej časti základu dane na 
daňovníka. Ak v úhrne dôchod-
ky spomínané sumy neprekro-
čia, tak si môžete znížiť základ 
dane len o rozdiel medzi su-
mou, o ktorú sa znižuje základ 
dane, a vyplatenou sumou 
dôchodku. Berú sa do úvahy 
všetky vyplácané dôchodky 
– starobný, predčasný, vyrov-
návací príplatok, z druhého 
piliera alebo zo zahraničia.

SUMY

31.
MAREC

RODIČIA, POZOR!
Na uplatnenie daňového bonu-
su za rok 2021 musíte dosiah-
nuť buď:

 1.  príjmy zo závislej činnosti 
minimálne 3 738 eur – je to 
6-násobok minimálnej mzdy, 
teda 6 krát 623.

alebo:

 2.  príjmy z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej 
činnosti minimálne 3 738 
eur, pričom musíte vykázať 
čiastkový základ dane z týchto 
príjmov.

SPORITELIA POZOR!
Platí to len pre tých, ktorí 
uzavreli zmluvu po 31. decem-
bri 2013 alebo na základe 
zmeny účastníckej zmluvy, 
ktorej súčasťou je zrušenie 
dávkového plánu. Nesmiete 
mať ani inú zmluvu o dopln-
kovom dôchodkovom sporení, 
ktorá nespĺňa podmienky 
zákona o dani z príjmu. Za-
mestnávateľovi treba predložiť 
o tom výpis z osobného účtu 
v Dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti.

Na uplatnenie daňového bonu-
su za rok 2021 musíte dosiah-
nuť buď:

 1.  príjmy zo závislej činnosti 
minimálne 3 738 eur – je to 
6-násobok minimálnej mzdy, 
teda 6 krát 623.

alebo:

 2.  príjmy z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej 
činnosti minimálne 3 738 
eur, pričom musíte vykázať 
čiastkový základ dane z týchto 
príjmov.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31. MARCA 2022

je riadny termín na 
podanie daňového 
priznania k dani z príjmov 
pre fyzické aj právnické 
osoby, dovtedy treba podať 
aj oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie 
daňového priznania.

30. JÚNA 2022

je posledný termín na 
podanie odloženého 
daňového priznania pri 
príjmoch z domácich 
zdrojov, s odkladom tri 
mesiace. 30. septembra 
2022 je posledný termín 
na podanie odloženého 
priznania pri príjmoch zo 
zdrojov v zahraničí.


