daňové tlačivo
príloha hn ServiS
pondelok 7. marca 2022

Praktické rady k vyplneniu riadkov
daňového priznania
návod
Aj v tomto roku podnikatelia, ktorí agendu nezverili účtovníkom
alebo daňovým poradcom, musia doručiť priznania k dani z príjmov
elektronicky. Finančná správa upozorňuje, že daňové úrady papierové
podania neuznajú. Priznanie sa podáva na elektronickom tlačive
určenom pre fyzické osoby typu B. Pri nasledujúcom modelovom
príklade sme využili služby Slovenskej komory daňových poradcov
a výklad od Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti AGRICO.
do dátumu termínu na podanie dp sa označuje
možnosť „daňové priznanie“. do dátumu termínu
na podanie dp, ak dôjde k zmene údajov v dp,
sa označuje možnosť „opravné daňové priznanie“.
po dátume termínu na podanie dp, ak dôjde
k zmene údajov v dp, sa označuje možnosť
„dodatočné daňové priznanie“.
Riadok 03 – Sk naCe
SK NACE podľa IČO podnikateľa je
možné zistiť na stránke Štatistického úradu v časti Databázy – Register organizácií.

Riadok 29
Je potrebné vyplniť len v tom prípade, ak je daňovník poberateľom
dôchodku k 1. 1. 2021 (alebo mu
bol dôchodok spätne priznaný).

Riadok
27 a 28
Odporúčam vyplniť, aby vás správca dane mohol
kontaktovať v prípade potreby.

Riadok 30
Vypĺňa sa len v tom prípade, ak si
daňovník uplatňuje NČZD na seba
a je poberateľom dôchodku k 1. 1.
2021 (alebo mu bol dôchodok spätne priznaný) a výška dôchodku je
menej ako 4 511,43 eura.
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

FO
typ: B

K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Druh daňového priznania

1212131314

X daňové priznanie

02 - Dátum narodenia

.

.

03 - SK NACE

Hlavná,
prevažná
činnosť

43 . 32 . 0

Riadok 33
Uvádzajú sa údaje o vyživovaných deťoch, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozor na nesprávne uplatňovanie
daňového bonusu na deti, keď
si rodičia deti v rámci daňového
priznania „rozdelia“ a jeden rodič si uplatňuje bonus na jedno
dieťa a druhý rodič na druhé
dieťa. Tento postup nie je správny. Nie je možné, aby si jeden
rodič uplatnil daňový bonus na
jedno dieťa vyživované v spoločnej domácnosti a druhý rodič na
druhé dieťa vyživované v rámci
tej istej domácnosti. Možné je
uplatniť si daňový bonus u jedného rodiča na niektoré mesiace
a u druhého rodiča na ďalšie
mesiace, čiže delenie podľa mesiacov je možné.
Je potrebné dať pozor na to, že
ak sa na vyživované dieťa, ktoré
dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, v niektorých kalendárnych mesiacoch
zdaňovacieho obdobia, počnúc
mesiacom august 2021, poskytla
dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa,
daňovník za tieto
kalendárne mesiace nemá nárok
na uplatnenie daňového bonusu
podľa paragrafu
33 zákona.
Riadok 36 až 38
V týchto riadkoch daňovník
uvádza výšku príjmu a zaplatené
odvody zo závislej činnosti na
území Slovenska, ale aj celosvetové príjmy zo závislej činnosti.
Zahraničné príjmy prepočítava
kurzom NBS na menu euro.

Tabuľka 1 – pri uplatňovaní
výdavkov percentom z príjmov
(paušálne výdavky) daňovník
neuvádza sumu výdavkov v stĺpci
Výdavky v riadku 1 až 9. Sumu
výdavkov uvádza až v riadku
10. Pri vedení daňovej evidencie
alebo jednoduchom účtovníctve vykazuje sumu výdavkov aj
v riadkoch 1 až 9.
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Za rok

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

opravné daňové priznanie

Riadok 02 sa vypĺňa, len ak
ide o daňovníka, ktorý
nemá pridelené DIČ ani
rodné číslo

dodatočné daňové priznanie

1)

.

(vyznačí sa x)

.

STOLÁRSKE PRÁCE

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
04 - Priezvisko

05 - Meno

ŠTEDRÝ

06 -Titul pred menom / za priezviskom

IVAN

/

ING.

Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
08 - Súpisné/orientačné číslo

07 - Ulica

HLAVNÁ
09 - PSČ

11

10 - Obec

11 - Štát

81101 BRATISLAVA

takto postupujte pri vyplnení
daňového priznania určeného pre
samostatne zárobkovo činné osoby

TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS

SK

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

13 Ekonomické, personálne alebo iné

áno

bod 1 a 2 zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona3)

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období 4)
15 - Súpisné/orientačné číslo

14 - Ulica

16 - PSČ

17 - Obec

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO

SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len “zástupca”)

18 - Priezvisko

19 - Meno

20 -Titul pred menom / za priezviskom

/
21 - Rodné číslo

Riadok 31 a 32
Uvádza sa výška príjmu
a údaje o manželke/manželovi, na ktorú/ktorého si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
(nČZd). Uvádza tu aj počet
mesiacov, v ktorých bola
splnená podmienka možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti. nČZd sa dá uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov
z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
alebo z ich úhrnu. Za príjem
sa považuje príjem znížený
o zaplatené poistné a príspevky (odvody), ktoré manželka/manžel musela/musel z príjmu zaplatiť. nČZd
si môžete uplatniť, ak s vami manželka/manžel žije
v domácnosti a spĺňa jednu
z podmienok: starala/staral
sa o vyživované maloleté
dieťa žijúce s vami v domácnosti, v zdaňovacom období
poberala/poberal peňažný
príspevok na opatrovanie,
bola/bol zaradená/zaradený do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, je občanom
so zdravotným postihnutím.

23 - Súpisné/orientačné číslo

22 - Ulica

/
24 - PSČ

25 - Obec

26 - Štát

5)

27 - Telefónne číslo

28 - Emailová adresa

0940222333

5)

IVAN@POST.SK

Záznamy daňového úradu

dane 2022
extra týždne
o daniach v hn

V riadku 10 v sume výdavkov (pri
paušálnych výdavkoch) uvádza
sumu výdavkov (60 percent zo
sumy príjmov) plus zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie (vrátane nedoplatkov), ktoré
zaplatil v roku 2021. To znamená,
že sa tu uvádzajú odvody (a nedoplatky), ktoré daňovník zaplatil
medzi 1. 1. 2021 a 31. 12. 2021,
teda platba odvodov za december
2020 zaplatená v januári 2021 sa
tu uvádza, ale platba odvodov za
december 2021 zaplatená v januári 2022 sa tu neuvádza.
Súčasťou príjmov v Tabuľke 1
sú aj príjmy z podnikania v zahraničí, ak daňovník vykonával podnikateľskú činnosť v zahraničí. Na
tieto príjmy daňovník následne
uplatní metódu vyňatia príjmov
(riadky 97 a 98) alebo metódu
zápočtu dane (riadky 100 až 104)
podľa znenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi
Slovenskom a krajinou zdroja
príjmov.

pokračovanie na strane 18

Miesto pre evidenčné číslo
MF/010699/2021-721

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

Portálu
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III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO
BONUSU (§ 33 zákona)

Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený (é) v § 11 ods. 6 zákona alebo
mi bol tento (tieto) dôchodok (ky) priznaný (é) spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia (vypĺňa 29
sa, len ak daňovník bol poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6 zákona na začiatku zdaňovacieho
obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia)

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 6 zákona
6)
za zdaňovacie obdobie (v eurách)

áno

,

30
7)

Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
Rodné číslo
31 - Priezvisko a meno

ŠTEDRÁ MONIKA
32

X

805401 / 512

uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane
na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona

Vlastné
8)
príjmy (v eurách)

3900 , 00

Počet
8)
mesiacov

12

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového zvýhodnenia na vyživované
9)
dieťa podľa § 33 a § 52zzj zákona (ďalej len „daňový bonus podľa § 33 zákona“)
33 - Priezvisko a meno

ŠTEDRÝ MARCUS
ŠTEDRÝ TEO

34

Rodné číslo

010228
200123

Daňový bonus podľa § 33 zákona uplatňujem v mesiacoch

/

2829

1-12

Témy o daniach
a daňových priznaniach,
ako aj súvisiace
informácie užitočné pre
firmy, živnostníkov
a zamestnancov budú Hn
prinášať denne až do
konca marca.

pondelok
7. 3.:
Ako vyplniť dAňové
tlAčivo pre
živnostníkA
presný postup a rady
odborníkov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

8. 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

20 otázok o tlAčive
szčo

X

/ 5577

1-12

/

1-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

/

1-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

X

Údaje o ďalších vyživovaných deťoch uvádzam v XIII. oddiele v členení podľa r. 33

6) Ak daňovník vypĺňa r. 29, uvádza sa v r. 30 úhrnná suma dôchodku (ov) podľa § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie len vtedy, ak si uplatňuje zníženie
základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona.
7) Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.
8) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné na verejné
zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné a príspevky“), ktoré manželka (manžel)
v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť z týchto príjmov a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov
v zdaňovacom období (kalendárnom roku), počas ktorých manželka (manžel) splnila (splnil) podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, pričom do počtu
mesiacov sa započítava aj kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené ustanovené podmienky. Ak sú súčasne splnené dve a viac podmienok v tom
istom kalendárnom mesiaci, do počtu mesiacov sa započíta takýto mesiac len jedenkrát.
9) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil iný daňovník nárok na daňový bonus podľa § 33
zákona. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (§ 32 ods. 10 zákona). Ak daňovník

9. 3.
dAne A cestovné
náhrAdy

10. 3.
Bločky A dAne

11. 3.
ÚčtovAnie lízingu

18 Daňové tlačivo

HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 7. marca 2022

vypĺňame elektronické daňové...
dokončenie zo strany 17
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V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ

9963 , 13

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

,

36a

11)

Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 36 - r. 37)

37

1334 , 89

38

8628 , 24

11) 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
o zaplatenom povinnom poistnom preukazujúcich uvádzané skutočnosti vrátane dostatočnej identifikácie daňovníka. Údaje o príjmoch zo zdrojov v zahraničí sa
uvádzajú v XIII. oddiele. Súčasťou príjmov v r. 36 sú aj príjmy podľa § 5 ods. 7 zákona, pri ktorých nie sú v príslušnom zdaňovacom období splnené podmienky
pre ich oslobodenie od dane. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohami daňového priznania.

VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA,

Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A
UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) - v eurách

Tabuľka č. 1 – prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona (vypĺňa sa, len ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona)
Príjmy

Výdavky

R.

Druh príjmov podľa § 6 zákona

1

z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného
hospodárstva
/ods. 1 písm. a)

2

zo živnosti

3

z podnikania vykonávaného podľa osobitných
predpisov
/ods. 1 písm. c)

,

,

4

spoločníkov v. o. s. a komplementárov
kom. spol.
/ods. 1 písm. d)

,

,

5

z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri
ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14
zákona a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania
diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia
iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia
iného predmetu duševného vlastníctva alebo
z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva

6

z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
/ods. 2 písm. b)

,

,

7

znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa
osobitného predpisu
/ods. 2 písm. c)

,

,

8

z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú
živnosťou
/ods. 2 písm. d)

,

,

9

z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa
osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy
o sponzorstve v športe
/ods. 2 písm. e)

,

,

1

2

,

,

28500 , 00

/ods. 1 písm. b)

20555 , 00

3000 , 00

1020 , 00

/ods. 2 písm. a)

10 spolu r. 1 až 9
11

z prenájmu nehnuteľností

31500 , 00

21575 , 00

3200 , 00

1020 , 00

/ods. 3

z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do

,

12 príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona uvádzaných
/ods. 4
v r. 5

,

3200 , 00

13 spolu r. 11 a 12

1020 , 00

Súčasťou príjmov a výdavkov v r. 1 až 9, 11 a 12 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a výdavky súvisiace s týmito príjmami, pričom údaje o príjmoch zo zdrojov
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Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona
pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona

Preukázateľne zaplatené poistné
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

3089 , 00

Uplatňujem osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona

Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona

Tabuľka č. 1a - Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia
diela a umeleckého výkonu z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona a daňovníka s príjmami z prenájmu a z použitia
diela a umeleckého výkonu z účtovníctva podľa § 6 ods. 13 zákona
R.

Druh

1

Zostatková cena hmotného majetku zaradeného
do obchodného majetku

,

,

2

Zostatková cena nehmotného majetku
zaradeného do obchodného majetku

3

Zásoby

,
,

,
,

1 Na začiatku zdaňovacieho obdobia 2

Na konci zdaňovacieho obdobia

4

Pohľadávky

,

,

5

Záväzky

,

,

Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a
umeleckého výkonu z evidencie, ktorú vedie podľa § 6 ods. 10 zákona, ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov
1 Na začiatku zdaňovacieho obdobia 2

Druh

R.
1

Zásoby

,

2

Pohľadávky

,
31500 , 00

Výdavky z tabuľky č. 1, stĺ. 2, r. 10

40

21575 , 00

Základ dane (kladný rozdiel r. 39 a r. 40);
výsledok hospodárenia (zisk)

41

9925 , 00

Strata (záporný rozdiel r. 39 a r. 40);
výsledok hospodárenia (strata)

42

+

Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu)
(§ 17 až 17b a § 17d zákona)
Základ dane (čiastkový základ dane)
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
(r. 41 + r. 42 + r. 43 - r. 44) > 0

45

7124 , 00

,

Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
22)
podľa § 33 zákona (r. 116 - r. 117)

,

Osobitný základ dane podľa § 7 zákona (r. 66 - r. 67, ak
je tento rozdiel záporný, uvádza sa v r. 68 nula)

68

380 , 00

Tabuľka č. 3 - prehľad príjmov podľa § 8 zákona
R.
1
2

Druh príjmov podľa § 8 zákona
z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príležitostného
prenájmu hnuteľných vecí
/ods. 1 písm. a)
z prevodu vlastníctva nehnuteľností
/ods. 1 písm. b)

Príjmy

1

9
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48

1

Rok vykázania daňovej straty

2

Suma vykázanej daňovej straty

3

Suma daňovej straty, ktorá bola odpočítaná
13a)
podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z.z.

4

Zostatok z r. 2 po zohľadnení daňovej straty podľa
§ 30 a § 52zza ods. 16 zákona a podľa § 24b
13b)
zákona č. 67/2020 Z.z.

0 , 00

2000 , 00

5

Suma odpočítavanej daňovej straty
13c)
podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona

0 , 00

1000 , 00

2 0 1 8

4000 , 00

2500 , 00
1875 , 00

Súčet daňových strát z r. 5 stĺpcov 47 a 48 odpočítavaných
podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona po znížení o už uplatnenú
daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z.z.

1000 , 00

1000 , 00

49

výhry a ceny

88 , 00

45000 , 00

22059 , 20

200 , 00

/ods. 1 písm. i) a j)

,

50

Suma odpočítavanej daňovej straty podľa § 30 a § 52zza ods. 16 51
13c)
zákona vo výške ¼ sumy uvedenej v r . 50

,

Daňová strata uplatňovaná podľa § 30 zákona a § 52zza ods. 16 zákona
1

45852 , 00

2

Suma vykázanej daňovej straty

3

Maximálna výška daňovej straty, ktorá môže
byť odpočítavaná podľa § 30 a § 52zza
ods. 16 zákona vo výške 50 % z r. 45
maximálne však do výšky sumy uvedenej v r. 2
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Uplatnenie daňovej straty vykázanej za rok 2020, najviac do
sumy uvedenej v r. 3 stĺpec 52, maximálne však do sumy
zodpovedajúcej kladnému rozdielu súm uvedených v r. 45 a r. 53
Znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 45 - r. 53 - r. 54)

56

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
(r. 55 - r. 56)

57

2

3
4
5
6

úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom
účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného
účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b)
zákona
/ods. 1 písm. b)
úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a
pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu
v dohodnutej výške spoločníkov verejných
obchodných spoločností
/ods. 1 písm. c)
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia
/ods. 1 písm. d)
plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého
veku; jednorazové vyrovnanie alebo odbytné
vyplácané v prípade poistena osôb pri
predčasnom skončení poistenia /ods. 1 písm. e)
výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
/ods. 1 písm. f)

7

príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich
15)
vyplatenia (vrátenia)
/ods. 1 písm. g)

8

výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok
/ods. 1 písm. h)

9
10
11

výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera
z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného
papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní /ods. 2
rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo
pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou
cenou
/ods. 3

spolu r. 1 až 10
príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových
listov obstaraných do 31.decembra 2003, na ktoré sa

12 uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11
zákona v súlade s § 52 ods. 20 zákona

ods. 3 - na manželku (manžela)
vypočítaná zo sumy v r. 72

74

224 , 74

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

75

180 , 00

Spolu (r. 73 + r. 74 + r. 75)
maximálne do výšky základu dane v r. 72

8978 , 35

DIČ (Rodné číslo)

8978 , 35

2180 , 00

14)

2

Výdavky

,

,

,

,

,

,

,
,
6744 , 00

,

,

,

,

,

7124 , 00

,

6206 , 44

835 , 92

Rozdiel r. 117 - r. 119 > 0

120

0 , 00

6744 , 00

6206 , 44

126

,

Zrazený preddavok § 35 zákona - z príjmov zo závislej
30)
na daň
činnosti

131

§ 44 zákona - na zabezpečenie
dane

,

132

Zaplatené preddavky na daň podľa § 35 ods. 10 a 11
zákona

134

Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne

135

vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona
r. 116 - r. 117 + r. 119 + r. 121 - r. 123 + r. 125 + r. 127 + r. 128
- r. 129 - r. 130 - r. 131 - r. 132 - r. 133 - r. 134 (+)

DIČ (Rodné číslo)

1639 , 38
4500 , 00

133

31)

,
902 , 98

+

Strana 16

1212131314

Daň uznaná na zápočet
(r. 16 maximálne do sumy v r. 14)

17

21 , 00

Daň z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona po vyňatí a zápočte
(r. 12 alebo r. 09) alebo (r. 12 - r. 17 alebo r. 09 - r. 17)

18

0 , 00

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona, ak sú vyplácané
od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona

,

(r. 24 stĺ. 1 - r. 24 stĺ. 2)
Sadzba dane (v %)

26

Daň z osobitného základu dane vypočítaná sadzbou dane podľa
§ 15 písm. a) štvrtého bodu zákona
(r. 25 x r. 26) : 100

27

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 18 + r. 27)

28

124 , 13

Strana 12
podpis daňovníka (zástupcu)

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

152 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO

37)

42172420
Obchodné meno (názov)

ZDRUŽENIE

GAS

Druh príjmu
§

ods. písm.

Príjmy

Výdavky

z toho výdavky

300 , 00

38)

,

,

Strana 15

6206 , 44

Rozdiel r. 123 - r. 125 > 0

902 , 98

+
136

Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne

Druh príjmov (výnosov) plynúci od právnickej osoby, ktorá
je daňovníkom štátu, s ktorým má Slovenská republika
uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a
od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým
nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, pričom nejde o daňovníka
nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona

118

,

135

32)

vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona
r. 116 - r. 117 + r. 119 + r. 121 - r. 123 + r. 125 + r. 127 + r. 128
- r. 129 - r. 130 - r. 131 - r. 132 - r. 133 - r. 134 (+)

1639 , 38

od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia a od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, pričom nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona

119

124

Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne

528 3 1 E

Strana 9

125

131

2 % alebo 3 %36) zo zaplatenej dane 151
(minimálne 3 eurá) z r. 124

,

125

Zrazený preddavok § 35 zákona - z príjmov zo závislej
30)
na daň
činnosti

Kód štátu

Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona priznaného
a vyplateného zamestnávateľom

32)

,

124

Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené
25)
úroky podľa § 33a zákona (r. 118 - r. 123)
Suma daňového bonusu podľa § 33a zákona
26)
priznaného a vyplateného zamestnávateľom

Uvádzam osobitné záznamy

Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
22)
podľa § 33 zákona (r. 116 - r. 117)

,

,

,

0 , 00

Údaje o príjmoch a výdavkoch dosahovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú
súčasťou základu dane, osobitného základu dane podľa § 7 a 51e zákona

835 , 92

Zaplatené preddavky na daň podľa § 34 zákona

7124 , 00

835 , 92

XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

117

Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené
25)
úroky podľa § 33a zákona (r. 118 - r. 123)
Suma daňového bonusu podľa § 33a zákona
26)
priznaného a vyplateného zamestnávateľom

Strana 6

,

119
120

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej

,

1212131314

Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac
21)
vyživovaných detí) podľa § 33 zákona

,

Príjmy

Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona priznaného
a vyplateného zamestnávateľom
Rozdiel r. 117 - r. 119 > 0

X dane uvedenému v r. 152 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

4511 , 43

5623 , 41

MAJETKU (§ 7 zákona) - v eurách

6206 , 44

36) Podiel do výšky 3 % dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. počas
najmenej 40 hodín, pričom kópia písomného potvrdenia o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.
37) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

17606 , 59

29596 , 87

VII. ODDIEL - VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO

1

Základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2
72
zákona pred znížením o nezdaniteľnú časť
základu dane (r. 38 + r. 57)
ods. 2 - na daňovníka
73
vypočítaná zo sumy v r. 72

81

,

+

835 , 92

118

OBŁIANSKE

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

Daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a)
zákona uvedeného v riadku 80
Úhrn vyňatých príjmov podľa § 5, § 6

,

Druh príjmov podľa § 7 zákona

23704 , 80

80

1020 , 00

úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
/ods. 1 písm. a)

71

Základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona
(r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79)

3200 , 00

1

Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 69 - r. 70)

3712 , 07

58

R.

22147 , 20

79

59

Tabuľka č. 2 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 7 zákona

70

,

Príjmy z tabuľky č. 1, stĺ. 1, r. 13

60

Výdavky z tabuľky č. 3, r. 19, stĺ. 2

78

Výdavky z tabuľky č. 1, stĺ. 2, r. 13
Základ dane (rozdiel r. 58 a r. 59)

45852 , 00

Suma príspevkov alebo ich časti, o ktorú sa zvyšuje základ
18)
dane z príjmov podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 zákona

Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (vypĺňa sa aj príloha č. 1)
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c
zákona maximálne do sumy uvedenej v r. 55 (r. 9 prílohy č. 1)

69

,

54
55

Príjmy z tabuľky č. 3, r. 19, stĺ. 1

4916 , 17

1000 , 00

53
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V tabuľke č. 3 stĺ. 1 súčasťou príjmov v r. 1 až 17 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom údaje o týchto príjmoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Rovnako súčasťou
týchto príjmov je aj podiel pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva alebo
zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Podľa § 8 ods. 2 zákona, ak sú výdavky spojené s jednotlivým
druhom príjmu (v r. 1 až 17) vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

77

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v príslušnom zdaňovacom období
Súčet daňových strát z r. 49 a r. 51, maximálne do sumy
uvedenej v r. 45

22147 , 20

Základ dane z príjmov podľa § 5 po znížení o nezdaniteľnú
časť (r. 38 - r. 77, ak je rozdiel r. 38 a r. 77 záporný, uvádza
sa v r. 78 nula)

52

Rok vykázania daňovej straty

,

MF/010699/2021-721

Zníženie
základu
dane o
nezdaniteľné
časti
podľa
§ 11
zákona

Daňová strata vykázaná v roku 2019 uplatňovaná podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona
Suma vykázanej daňovej straty

16)

652 , 00

Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona, ich uplatnenie podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona a podľa § 24b
zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z.z.“)

2 0 1 7

Výdavky

2

z predaja hnuteľných vecí

19 Spolu r. 1 až 18

47

117

(§ 8 zákona) - v eurách

9978 , 35

+
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6744 , 00

,

44

pokračovanie na strane 19

1212131314

DIČ (Rodné číslo)

66

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

napríklad živnostníci, majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške
50 percent zo základu dane, teda
čiastkového základu dane. Straty
sa neumorujú rovnomerne.
U mikrodaňovníka nemusí
byť dodržaná podmienka maximálnej výšky 50 percent. V súvislosti s uplatňovaním umorovania daňovej
straty podľa nových pravidiel
došlo aj k zmene tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za
rok 2021, a to v riadkoch 47 až
55. Na uplatňovanie umorenia
daňovej straty za rok 2020 slúži
riadok 52/1, 2, 3 daňového priznania. Pri zostavovaní daňového priznania netreba zabudnúť, ak ste mali ako živnostník
v predošlých rokoch stratu, na
možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty, a to na základe nových pravidiel takto: jednu štvrtinu za rok 2017, jednu štvrtinu za rok 2018, jednu štvrtinu
za rok 2019 a stratu za rok 2020
v maximálnej výške 50 percent
zo základu dane.

DPFOBv21_10

67

53 , 35

43

12)

Strana 7

zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Súčasťou príjmov v r. 1 až 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom údaje o týchto
príjmoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Súčasťou príjmov uvádzaných v tabuľke č. 2 nie sú príjmy dosahované na území Slovenskej republiky, pri ktorých sa
daň vyberá zrážkou, okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 6 zákona.

Výdavky z tabuľky č. 2, r. 11, stĺ. 2

0 , 00

-

ZaPlatené Poistné
Daňovník uvádza sumu zaplateného poistného na sociálne
a zdravotné poistenie (vrátane
nedoplatkov), ktoré zaplatil v roku 2021. To znamená, že súčasťou tejto sumy sú odvody
(a nedoplatky), ktoré daňovník zaplatil medzi 1. 1. 2021
a 31. 12. 2021, teda platba odvoNovelou zákona oproti roku
dov za december 2020 zaplatená
2020 došlo k tomu, že kým
v januári 2021 sa tu uvádza, ale
v roku 2020 bolo možné u živplatba odvodov za december
nostníkov s príjmami z podnikania do 100 000 eur uplatniť si
2021 zaplatená v januári 2022
15-percentnú sadzbu dane, po no- sa tu neuvádza. Táto suma (pri
vele zákona o dani z príjmov si
paušálnych výdavkoch) je súčasťou sumy výdavkov v tabuľke
budú môcť uplatniť zníženú sač. 1, riadok 10 – Výdavky.
dzbu od roku 2021 len fyzické a právnické osoby, ktoré majú
riadky 47 až 52
zdaniteľné príjmy do 49 790 eur.
Pri podávaní daňového priznania
Paušálne výdavky
za rok 2021 platia zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty.
Daňovníci, ktorí si uplatňujú
preukázateľné výdavky z daňovej Umorenie sa dá uplatniť dvomi
spôsobmi: daevidencie, nesmú opomenúť túto
ňovníci majú
skutočnosť vyznačiť v daňovom
možnosť odpočpriznaní na strane 4 a zároveň
tu daňovej strauviesť údaje v tabuľke č. 1a (riadty počas piatich
ky 1 až 5) daňového priznania
bezprostredne
na strane 4. Daňovníci, ktorí si
za sebou nasleuplatňujú výdavky percentom
dujúcich zdaňovacích období, a to
z príjmov (paušál), nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť
počnúc rokom 2021. Mení sa lehota odpočtu daňovej straty z pôv daňovom priznaní na strane 4
vodných štyroch na päť rokov.
a zároveň uviesť údaje v tabuľke
Tí daňovníci, na ktorých sa neč. 1b (riadok 1 a 2) daňového privzťahuje štatút mikrodaňovníka,
znania na strane 4.

Príjmy z tabuľky č. 2, r. 11, stĺ. 1

12)

Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu)
[§ 17 až 17b, § 17d, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1
písm. h) tretí bod zákona]

bo mu bol povolený splátkový
kalendár,
3. jeho zdaňovacie obdobie je
kratšie ako 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý
má kratšie zdaňovacie obdobie
z dôvodu úmrtia.

Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac
21)
vyživovaných detí) podľa § 33 zákona

Na konci zdaňovacieho obdobia

39

Príjmy z tabuľky č. 1, stĺ. 1, r. 10

Mikrodaňovník
Údaje o splnení podmienok
mikrodaňovníka – „Spĺňam
podmienky pre mikrodaňovníka podľa paragrafu 2 písm.
w) zákona pri príjmoch podľa
paragrafu 6 ods. 1 a 2 zákona.“
Tento riadok daňovník označí
vtedy, ak je:
1. fyzickou osobou, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za
zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie k dani
z pridanej hodnoty (neprevyšujú sumu
49 790 eur), a
2. právnickou osobou, ktorej
zdaniteľné príjmy (výnosy) za
zdaňovacie obdobie neprevyšujú uvedenú sumu (49 790 eur).
Naopak, toto pole nemôže
označiť daňovník (aj keď spĺňa jednu z predošlých podmienok), ak:
1. je závislou osobou podľa paragrafu 2 písmena n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolované transakcie
za toto zdaňovacie obdobie,
2. bol na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie ale-

,
0 , 00

Suma príjmov (výnosov)

Suma výdavkov (nákladov)

1

2

Podiel na zisku (dividenda)

01

300 , 00

Spolu

06

300 , 00

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona
(r. 06 stĺ. 1 - r. 06 stĺ. 2)

07

Sadzba dane (v %)

08

Daň z osobitného základu dane vypočítaná sadzbou dane
podľa § 15 písm. a) tretieho bodu zákona
(r. 07 x r. 08) : 100

09

,
300 , 00

21 , 00

Výpočet dane po vyňatí podielov na zisku (dividend) a ostatných príjmov zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou
osobitného základu dane podľa § 51e zákona
Úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend) a ostatných príjmov
(základov dane), ktoré sú súčasťou príjmov uvedených v r. 06

10

0 , 00

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy (základy dane) znížené
o úhrn vyňatých podielov na zisku (r. 07 - r. 10)

11

0 , 00

Daň po vyňatí podielov na zisku (dividend) a ostatných príjmov
(základov dane) zo zdrojov v zahraničí
(r. 11 x r. 08) : 100

12

0 , 00

Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí z podielov na zisku
(dividend) a ostatných príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona
Úhrn podielov na zisku (dividend) a ostatných príjmov (základov
dane), ktoré sú súčasťou príjmov uvedených v r. 06

13

Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 13 - uvádza sa suma
zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

14

30 , 00

Výpočet percenta dane na účely zápočtu
r. 13 : [(r. 07 - r. 10) alebo r. 07] x 100

15

100 , 00

Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať
[(r. 12 alebo r. 09) x r. 15] : 100

16

21 , 00

300 , 00

Strana 17

položiek upravujúcich základ dane alebo daňová strata daňovníka z príjmov týkajúca sa tejto činnosti, ktoré daňovník zahrnul do základu dane
(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného v VI. oddiele.

Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
08

1334 , 89

úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie)

09

936 , 40

úhrn poistného na zdravotné poistenie

10

398 , 49

11

2171 , 88

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

z toho

36

11)

úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru

Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
z toho

z toho

Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov

preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne
poistenie

12

Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie
13
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu 14
obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie

z toho

ČINNOSTI (§ 5 zákona) - v eurách

paušálne výdavky sa dájú použiť pri príjmoch podľa paragrafu 6
odseku 1 a 2 a paragrafu 6 odseku 4 zákona.

,
917 , 12

,

Ak daňovník vypĺňa riadok preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 priznania, vypĺňa sa
aj r. 11 a r. 14 bez ohľadu na spôsob uplatňovania výdavkov (podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona,
výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona).
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HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 7. marca 2022

Na tieto daňové novinky myslite
Išlo o opatrenie, ktoré bolo prijaté
v rámci lex korona iba pre zdaňovacie obdobie za rok 2020. Odklad
daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné Finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to
buď elektronicky, alebo v papierovej forme, podľa toho, akú má daňovník komunikačnú povinnosť.
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového
priznania za rok 2021 je možné
podať na štruktúrovanom tlačive
elektronicky, poštou alebo osobne
do podateľne na daňovom úrade
podľa spôsobu komunikácie.

legislatíVa
Nový rok priniesol pri
vypĺňaní daňového
priznania niekoľko
noviniek. Pre daňové
priznanie k dani
z príjmov živnostníka,
ale aj iných samostatne
zárobkovo činných
osôb za rok 2021 sa
menia viaceré sumy.
Tomáš Szmrecsányi

Pozor na sankcie

©hn

tomas.szmrecsanyi@mafraslovakia.sk

V

prvom rade nastala zmena týkajúca sa sumy
zdaniteľných príjmov, po
dosiahnutí ktorej je živnostník
povinný podať daňové priznanie
k dani z príjmov za rok 2021,
a to 2 255,72 eura. Teda ak túto
sumu príjmov neprekročí a nie je
v strate, daňové priznanie podať
nemusí.

Uplatnením daňového bonusu na dieťa si znížite daň z príjmov.

Živnostníci podávajú oznámenie o odklade termínu podľa
Zmenené sumy
Lukačovičovej elektronicky. Takto
Ako spresňuje daňová poradkyňa komunikujú aj živnostníci, ktorí majú aktuálne pozastavenú živa správkyňa webového portálu
Mojuctovnik.sk Jaroslava Lukačo- nosť, ale za rok 2021 im vznikla
vičová, najnovšie je suma nezda- povinnosť podať daňové priznaniteľnej časti základu dane
nie k dani z príjmov. „Ak živnost4 511,73 eura. Suma nezdaniteľnej ník zrušil živnosť, ale za uplynulý rok má povinnosť podať daňové
časti základu dane na manžela/
manželku je 4 124,74 eura a suma priznanie k dani z príjmov, môže
zdaniteľných príjmov, ktoré musel s Finančnou správou komunikoživnostník dosiahnuť na to, aby si vať aj v listinnej podobe.“
mohol uplatniť daňový bonus na
Predĺženie lehôt
dieťa/deti, je 3 738 eur.
Ako poznamenáva Mária Sameko„Zmenou je aj znížená sadzba
vá, daňová poradkyňa a členka
dane z príjmov vo výške 15 percent do výšky zdaniteľných príjprezídia Slovenskej komory daňomov 49 790 eur, základná sadzvých poradcov, podanie daňového
ba dane z príjmov vo výške 19
priznania si môže daňovník odložiť tak, že podá správcovi dane
percent, ak sú zdaniteľné príjmy nad sumu 49 790 eur, a zvýOznámenie daňovníka o predĺšená sadzba dane z príjmov vo
žení lehoty na podanie daňového
výške 25 percent nad tú časť zápriznania v riadnej lehote na
kladu dane, ktorá presiahne supodanie priznania, teda toto oznámu 37 981,94 eura,“ dodáva Luka- menie musí byť podané do 31.
čovičová.
marca 2022.
Výška zdaniteľných príjmov,
„Odložiť podanie priznania si
po prekročení ktorej vzniká pomôže každá fyzická osoba, tevinnosť odvodov do Sociálnej po- da aj živnostník, maximálne o tri
isťovne, je za rok 2021 vo výške
kalendárne mesiace. Ak živnostník nestíha podať priznanie za
6 798 eur.
rok 2021 v riadnom termíne do 31.
Odloženie priznania
marca 2022 alebo nemá peniaze
Termín na podanie daňového
na zaplatenie dane, ktorá je splatpriznania je možné odložiť do 30. ná v termíne na podanie priznania, čiže tiež do 31. marca 2022,
júna 2022 a v prípade príjmov zo
alebo z akéhokoľvek iného dôvozahraničia až do 30. septembra
du a chce sa vyhnúť pokute či už
2022. V oznámení o odklade
za oneskorené podanie priznania,
termínu na podanie daňového
priznania je vždy potrebné uviesť alebo oneskorené zaplatenie dane,
musí to oznámiť daňovému úradu
posledný deň kalendárneho mesiaca, teda 30. apríl, 31. máj alebo do 31. marca 2022,“ podotýka Sameková.
30. jún, pričom takto oznámený
Lehota sa tak predĺži najviac
termín už nie je možné viackrát
o tri kalendárne mesiace – do 30.
odkladať.

Odložiť podanie
priznania si môže
každá fyzická
osoba maximálne
o tri kalendárne
mesiace.

SNÍMKA: DREAMSTIME

je Sameková. Konkrétne, ak si niekto bude chcieť posunúť termín
odovzdania priznania do 30. apríla 2022, je potrebné uviesť v oznámení tento dátum, aj keď v skutočnosti bude môcť podať priznanie až 2. mája 2022, keďže
posledný deň lehoty (30. apríla)
pripadá na nedeľu.

Paušálne výdavky

Živnostník má v prípade daňových výdavkov možnosť vybrať si
medzi dvomi spôsobmi ich uplatnenia. Môže ísť cestou paušálnych
alebo cestou reálnych či preuMária Sameková,
kázateľných výdavkov. To, ktorý
slovenská komora
spôsob uplatnenia daňových výdaňových poradcov
davkov si vyberie, zaznačí priamo
v tlačive daňového priznania, a ak
sú splnené ostatné podmienky,
môže si každé zdaňovacie obdojúna 2022. Na predĺženie lehoty sa bie vybrať spôsob, ktorý mu viac
vyhovuje.
musí použiť tlačivo „Oznámenie
„V daňovom priznaní si môdaňovníka o predĺžení lehoty na
že uplatniť paušálne výdavky, čo
podanie daňového priznania“.
znamená, že do daňových výPríjmy zo zahraničia
davkov uplatní 60 percent svoDaňovník, ktorý má povinnosť
jich zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 20-tisíc eur ročne,
podať priznanie na Slovensku
a okrem nich všetky uhradené odz celosvetových príjmov, teda
daňovník s neobmedzenou daňo- vody do zdravotnej a sociálnej povou povinnosťou, a musí v ňom
isťovne,“ dodáva Lukačovičová.
priznať aj príjmy zo zahraničia
Druhý spôsob je uplatnenie
zdanené v zahraničí, si môže pro- reálnych výdavkov spojených
stredníctvom oznámenia predĺžiť s podnikaním. „Tu si treba uvedomiť, že definícia daňového výdavlehotu na podanie daňového priznania až do 30. septembra 2022. ku, teda výdavku, ktorý je možné
„V oznámení je vždy potrebné
uplatniť v súvislosti so znížením
uviesť posledný deň kalendárneho zdaniteľných príjmov, je, že bol
mesiaca nového termínu na povynaložený na dosiahnutie alebo
danie priznania, a to aj vtedy, ak
udržanie zdaniteľných príjmov.“
tento termín pripadá na deň pracovného pokoja a bude sa v zmys- Uplatnené výdavky
le daňového poriadku posúvať na Výdavky, ktoré je možné uplatniť
najbližší pracovný deň,“ vysvetľu- v daňovom priznaní, si môžeme

vo všeobecnosti rozdeliť na dve
skupiny, a to na výdavky, ktoré
sú všeobecného, režijného charakteru, a na výdavky, ktoré sú
špecifické pre činnosti, z ktorých
živnostník dosiahol príjmy, a nie
sú vhodné ako daňové výdavky
pre všetkých živnostníkov.
„Medzi všeobecné daňové výdavky môžeme zaradiť výdavky na telefóny, internet, cestovné, nájomné, odvody, kancelárske
potreby, poplatky, účtovné služby, právne služby, nákup softvéru, vzdelávanie, technické vybavenie, spotrebný materiál či mzdy
zamestnancov,“ vymenúva Lukačovičová s tým, že špecifické daňové výdavky môžu súvisieť s nákupom rôzneho tovaru, materiálu
alebo vybavenia prevádzky.
„Pozor, paušálne výdavky si
však nemôže uplatniť ten živnostník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak bol živnostník
platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia (napr. sa ním stal počas roka
2021), paušálne výdavky si uplatniť môže.“

Aktuálne novinky
Zmena v uplatňovaní zníženej
15-percentnej sadzby dane z príjmov. Kým v roku 2020 si mohli
15-percentnú sadzbu dane z príjmov uplatniť tí živnostníci, ktorí
mali zdaniteľné príjmy z podnikania do 100-tisíc eur, po novele zákona o dani z príjmov si zníženú
sadzbu od roku 2021 budú môcť
uplatniť len fyzické a právnické
osoby so zdaniteľnými príjmami
do 49 790 eur.
E-mailové odklady Finančná
správa v tomto roku neakceptuje.

Pokuta za nepodanie, respektíve
nepodanie v termíne je pre fyzické osoby od 30 eur do 16-tisíc
eur, ak na tento fakt daňovník
príde sám. Sankcia za nepodanie
daňového priznania na základe
vyzvania správcu dane sa podľa
Lukačovičovej pohybuje vo výške
od 60 eur do 16-tisíc eur. „Správca
dane pri vyčíslení výšky pokuty
prihliada na závažnosť porušenia
a trvanie tohto stavu. V praxi som
sa doteraz stretla s tými najnižšími hranicami pokút,“ dodáva
expertka na dane.
Môže sa stať, že daňovník zistí,
že v daňovom priznaní neuviedol
správne údaje, alebo doň nezahrnul všetky príjmy, výdavky alebo
iné skutočnosti, ktoré by ovplyvňovali základ dane, a preto má
možnosť túto skutočnosť opraviť.
„Ak tak urobí v lehote na podanie
daňového priznania, ide o opravné daňové priznanie, ak tak urobí po lehote na podanie daňového
priznania, ide o dodatočné daňové
priznanie,“ hovorí Lukačovičová.
Za nesplnenie daňových povinností hrozia podnikateľom nemalé sankcie. V súvislosti s porušením povinnosti v stanovenej
lehote podať daňové priznanie
a zaplatiť daň z príjmov môže
dôjsť podľa komory k nasledujúcim situáciám.
Podnikateľ podá daňové priznanie, ale nezaplatí daň z príjmov; podnikateľ zaplatí daň
z príjmov, ale nepodá daňové priznanie; podnikateľ nepodá daňové priznania a nezaplatí ani daň
z príjmov.
Správca dane za oneskorené podanie priznania uloží daňovému
subjektu pokutu od 30 eur až do
16-tisíc eur. Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na
závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti.
Ak nezaplatíte daň v lehote či
v stanovenej výške, vyrubí vám
správca dane úrok z omeškania,
a to vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej
v deň vzniku nedoplatku.

poradňa

Pri vypĺňaní priznania si dávajte pozor pri týchto riadkoch
paragrafu 6 odseku 2 zákona
o dani z príjmov).
Nezdaniteľné časti základu daRIADOK 55
ne si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol
Daňovník uvádza čiastkový základ dane z podnikania po odpotakzvané pasívne príjmy (napríčítaní daňových strát.
klad príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa paragrafu 6 odseku
3 zákona o dani z príjmov alebo
RIADKY 73 AŽ 75
pri príjme z predaja nehnuteľnosNezdaniteľnú časť základu dane
ti podľa paragrafu 8 zákona o daje možné uplatniť len na aktívne
príjmy: príjmy zo závislej činnosti ni z príjmov a podobne).
Nezdaniteľnú časť základu da(zo zamestnania podľa paragrafu
5 zákona o dani z príjmov); príjmy ne na preukázateľne zaplatené
z podnikania (príjmy zo živnosti, príspevky na DDS je možné uplatpríjmy z poľnohospodárskej výro- niť len do výšky 180 eur. Na uplatby a podľa paragrafu 6 odseku 1
nenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:
zákona o dani z príjmov); príjmy
a. príspevky na doplnkové dôz inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy z vytvorenia diela
chodkové sporenie ste zaplatili na
a z podania umeleckého výkonu,
základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na
príjmy znalcov a podobne podľa
dokončenie zo strany 18

základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie
dávkového plánu,
b. nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení,
ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane
z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania alebo
z inej samostatne zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu.
RIADOK 95
Ak má daňovník zdaniteľné príjmy nižšie ako 49 790 eur a chce
si uplatniť 15-percentnú sadzbu
dane, uvádza výšku zdaniteľných
príjmov v tomto riadku. Ak sumu

zdaniteľných príjmov v tomto
riadku neuvedie, nedôjde k zdaneniu 15-percentnou sadzbou
dane.
RIADKY 97 A 98
Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí – pri metóde vyňatia
príjmov: v riadku 97 daňovník
uvádza vyňaté príjmy znížené
o zaplatené poistné a príspevky,
ktoré je živnostník povinný platiť
a ktoré sa vzťahujú k týmto príjmom. V riadku 97 uvedie základ
dane, čiže sumu: príjmy mínus
výdavky v zahraničí mínus odvody v zahraničí. (Riadok 98 je
výpočtový riadok.)
RIADKY 100 A 104
Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí – pri metóde zápočtu

dane: v riadku 100 uvádza príjmy znížené o zaplatené poistné
a príspevky, ktoré je živnostník
povinný platiť. Rovnako ako pri
metóde vyňatia príjmov: v riadku 100 (DP typ B) uvedie základ
dane, čiže sumu: príjmy mínus
výdavky v zahraničí mínus odvody v zahraničí. V riadku 101
uvedie daň zaplatenú v zahraničí z príjmov v zahraničí, ktorú je
možné uznať na zápočet dane.
RIADOK 117
V tomto riadku sa uvádza nárok
na daňový bonus na dieťa (deti)
uvedené v riadku 33.
RIADOK 131
Daňovníkovi boli zo mzdy
v priebehu roka zrážané preddavky na daň zo závislej čin-

nosti. Sumu zrazených preddavkov daňovník uvedie v tomto
riadku.
RIADOK 133
Daňovník počas roku 2021
zaplatil preddavky na daň (ktorých povinnosť platiť vznikla
na základe podaného daňového
priznania za rok 2020). V tejto
sume je zarátaný aj preddavok na rok 2021, ktorý zaplatil
v marci 2022 a ktorý sa vzťahuje k daňovej povinnosti za
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
daňové priznanie podáva.
XII. ODDIEL
Poukázanie 2 percent z podielu
zaplatenej dane občianskemu
združeniu. Uvádzate sumu,
IČO a názov príjemcu.

20 dAňOVé TLAčIVO

HOSPODÁRSKE NOVINY
PONDELOK 7. MARCA 2022

Podnikateľov čaká
viacero zmien
možnosť oznámiť Finančnej správe odklad podania daňového priV tlačive daňového
znania (oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznapriznania k dani
nia) nasledovne:
z príjmov fyzických
a. najviac o tri celé kalendárne
mesiace s výnimkou daňovníosôb (typ B) v roku
ka v konkurze alebo v likvidácii;
2021 došlo k zmene,
daňovník v oznámení je povinný
uviesť novú lehotu, ktorou je kočo sa týka uplatnenia
niec kalendárneho mesiaca, v ktoodpočtu daňovej straty. rej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
teda novou lehotou na podanie
©hn
Tomáš Szmrecsányi
daňového priznania môže byť 30.
tomas.szmrecsanyi@mafraslovakia.sk
apríla 2022, 31. mája 2022 alebo
30. júna 2022.
Viaceré novinky sa týkajú mikb. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou
rodaňovníkov a SZČO s príjmapríjmov daňovníka sú aj zdanimi podľa paragrafu 6 ods. 1 a 2
zákona o dani z príjmov. Na ďal- teľné príjmy plynúce zo zdrojov
v zahraničí s výnimkou daňovšie náležitosti, na ktoré treba
níka v konkurze alebo likvidácii;
myslieť pri vyplnení daňového
daňovník v oznámení uvedie túpriznania zo strany samostatne
zárobkovo činnej osoby, upozor- to skutočnosť a tiež uvedie novú
lehotu, ktorou je koniec kalendárňuje v rozhovore pre HN Miroslav Gandžala z účtovnej spoloč- neho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote
nosti AGRICO.
je aj daň splatná. Ak v podanom
daňovom priznaní daňovník nePlatia pri podávaní daňového
priznania za rok 2021 nové, zme- uvedie príjmy plynúce zo zdrojov
v zahraničí, správca dane vyrubí
nené pravidlá pri odpočte daňovej straty?
pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.
Áno. Umorenie sa dá uplatniť dvomi nasledujúcimi spôsobmi: v prvom prípade majú daňov- Akým spôsobom môžu podnikatelia podať oznámenie o predĺženíci možnosť odpočtu daňovej
ní lehoty na daňové priznanie?
straty počas piatich bezprostredPodnikatelia majú povinnosť
ne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového prizna2021. Mení sa lehota odpočtu dania za rok 2021 len elektronicky,
ňovej straty z pôvodných štyroch
na päť rokov. Tí daňovníci, na kto- a to na predpísanom tlačive, ktoré
rých sa nevzťahuje štatút mikronájdu na portáli Finančnej správy.
daňovníka, napríklad živnostníci, Často sa stáva, že daňovník oznámi odklad daňového priznania,
však majú možnosť každoročnénapríklad do 30. júna, a daňové
ho odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50 percent zo zápriznanie podá aj napriek odkladu v riadnom termíne, teda do 31.
kladu dane, teda čiastkového zámarca. Po 31. marci daňovník ziskladu dane. Straty sa neumorujú
rovnomerne, teda podnikateľ mô- tí skutočnosti, na základe ktorých
opraví údaje v daňovom priznaní.
že uplatniť ľubovoľnú výšku daňovej straty, maximálne však len
Často sa daňovníci v takejto
situácii pýtajú, či majú podať
do výšky 50 percent zo základu
opravné alebo dodatočné daňodane.
vé priznanie. Do dátumu 30. júna
Nastala aj ďalšia zmena, čo sa tý- môže daňovník podať (podávať)
ka mikrodaňovníka?
opravné daňové priznanie.
Ďalšou zmenou, ku ktorej došDaňovník oznámil 25. februára odklad podania daňového prilo, je, že v daňovom priznaní FO
typu B pribudol na strane 2 riadok znania do 30. apríla. Zistil, že das textom: „Spĺňam podmienky pre ňové priznanie do 30. apríla nemikrodaňovníka podľa paragrafu stihne podať, a preto 30. marca
2 písmena w) zákona pri príjmoch podal ďalšie oznámenie o odklapodľa paragrafu 6 ods. 1 a 2 záko- de podania daňového priznania
na“. Tento riadok daňovník označí do 30. júna. V tomto prípade platí nová lehota na podanie daňovévtedy, ak je:
ho priznanie – do 30. júna –, keďa. fyzickou osobou, ktorej zdaže oznámenie podal v termíne do
niteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobko- 31. marca. Na oznámenie podané
vej činnosti za zdaňovacie obdo25. februára sa nebude prihliadať.
bie neprevyšujú sumu ustanovenú Musím tu upozorniť, že pokiaľ
na účely registrácie k dani z priv stanovenej lehote, teda do 31.
danej hodnoty (neprevyšujú sumu marca 2022, oznámite Finančnej
49 790 eur),
správe odklad daňového priznania o šesť mesiacov, čiže do 30.
b. právnickou osobou, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za septembra 2022, z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zazdaňovacie obdobie neprevyšujú
hraničí a v podanom daňovom
uvedenú sumu (49 790 eur).
Naopak, toto pole nemôže ozna- priznaní takéto príjmy nebudú
čiť daňovník (aj keď spĺňa jednu
uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie
z predošlých podmienok), ak:
daňového priznania, keďže toto
a. je závislou osobou podľa paragrafu 2 písmena n) až r) zákona daňové priznanie malo byť podané do 31. marca 2022, a nie do 30.
o dani z príjmov a realizuje konseptembra 2022.
trolované transakcie za toto zdaňovacie obdobie,
b. bol na neho vyhlásený konSankcie do akej výšky hrozia, ak
kurz, vstúpil do likvidácie aleby živnostník nepodal včas dabo mu bol povolený splátkový ka- ňové priznanie, a od čoho výška
sankcie závisí?
lendár,
Nepodanie daňového priznania
c. jeho zdaňovacie obdobie je
sa považuje za správny delikt. Ak
kratšie ako 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov
daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, bude mu
okrem daňovníka, ktorý má kratvyrubená pokuta od 30 eur až do
šie zdaňovacie obdobie z dôvodu
16-tisíc eur. Pokiaľ podnikateľ neúmrtia.
podá daňové priznanie ani v lehote, ktorú mu určí správca dane,
Aké majú možnosti živnostníci,
bude mu vyrubená pokuta vo výščo sa týka odkladu podania dake od 60 eur do 32-tisíc eur. Správňového priznania?
ca dane pri určovaní výšky pokuDaňovníci pri podávaní daňoty prihliada na závažnosť, trvanie
vého priznania za rok 2021 majú

ROZHOVOR

a možné následky protiprávneho
stavu. Predpokladám, že správca
dane prihliada predovšetkým na
výšku daňovej povinnosti u daňovníka, ako aj na „daňovú spoľahlivosť“ daňovníka, ktorý nepodal v termíne daňové priznanie.
Poradili by ste, akým spôsobom
môžu živnostníci znížiť svoje náklady, a teda zaplatiť menšie dane?
Živnostník mohol do 31. decembra 2021 legálne nakúpiť majetok
na základe kúpnej zmluvy od fyzickej osoby, ktorá ho nemala zaradený v obchodnom majetku (paragraf 9 odsek 1 písmeno c). Takto
dostane živnostník tento majetok do daňových výdavkov. Pokiaľ
ide o majetok v hodnote do 1 700
eur, môže ísť hodnota tohto majetku do výdavkov v celej sume. Ak
by cena takto nakúpeného majetku presiahla 1 700 eur, je potrebné majetok zaradiť a odpisovať.
Samozrejme, platí, že to musí byť
majetok, ktorý podnikateľovi bude
slúžiť v súvislosti s podnikaním.
Taktiež mohol živnostník do 31.
decembra 2021 nakúpiť zásoby tovaru alebo materiálu. Na uplatnenie daňových výdavkov za tovar
alebo materiál v roku 2021 musí
byť splnená podmienka, že ich zaplatí do 31. decembra 2021.
Do konca roka 2021 je dobré,
aby si daňovník skontroloval, či
má uhradené všetky odvody do
Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne za rok
2021 – aj nedoplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za
rok 2020. Tieto výdavky vám znížia čiastkový základ dane nielen
pri vedení jednoduchého účtovníctva alebo pri daňovej evidencii,
ale aj pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (pri paušále).
Môže pomôcť aj uhradenie záväzkov?
Rovnako na zníženie základu
dane pomôže, ak podnikateľ do
konca roka 2021 uhradí čo najviac
svojich záväzkov svojim dodávateľom, aj napriek tomu, že splatnosť
záväzku je v nasledujúcom roku.
Dajú sa zvýšiť oprávnené výdavky aj vďaka stravným lístkom?
V minulých účtovných obdobiach bolo pre samostatne zárobkovo činné osoby výhodné na
konci roka zakúpiť si stravné lístky na budúci rok. Takto si mohol
v roku 2021 znížiť základ dane
o 1 280,10 eura za predpokladu,
že činnosť vykonával napríklad
251 pracovných dní v roku 2021.
Na uznanie daňových výdavkov
na zakúpené stravné lístky však
musí byť splnená podmienka, že
boli zakúpené vopred. To znamená, že zakúpenie stravných lístkov na rok 2021 teraz je už bezpredmetné. Zakúpenie stravných
lístkov pre samostatne zárobkovo činné osoby v roku 2021 na
rok 2022 nemá význam, keďže
od 1. januára 2022 už nemá povinnosť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom a môže
si bez zdokladovania automaticky
uplatniť sumu 2,81 eura na každý deň, keď vykonával podnikateľskú činnosť. Môže to byť okrem
pracovných dní aj sobota, nedeľa alebo sviatok. Skutočnosť, že
vykonával činnosť aj v tieto dni,
však musí preukázať.

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len na aktívne príjmy.
náhradu za kilometer (0,193 eura/
km). Je potrebné viesť knihu jázd.
b. Do nákladov zahrnie 50 percent preukázateľne nakúpených
pohonných látok za príslušné obdobie prislúchajúcich počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci daného roka a nie je potrebné
viesť knihu jázd. Stav tachometra je daňovník povinný preukázať
hodnoverným dokladom.

Živnostník si môže
uplatniť výdavky
súvisiace
s využitím
motorového
vozidla na
podnikanie.

V čom robia živnostníci, čo sa týka áut, najväčšie chyby?
Podnikatelia často robia chybu,
že si uplatňujú výdavky na spotrebu pohonných látok na základe ceny zistenej z internetového
portálu. Toto nie je správne, keďže pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník
uplatňuje výdavky na spotrebu
pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok na základe bločkov z ERP od
predajcu pohonných látok, ktorými preukazuje cenu pohonných
látok platnú v čase nákupu. Preto
je potrebné už počas roka myslieť
na správne zdokladovanie nákupu pohonných látok. Zároveň pripomínam, že za predmetné motorové vozidlo musí byť podané
daňové priznanie k dani z motoA ako to je s využívaním motoro- rových vozidiel a zaplatená daň
vého vozidla na podnikanie?
z motorových vozidiel. Daňové
Živnostník má možnosť uplatpriznanie k dani z motorových
niť si vo výdavkoch výdavky súvi- vozidiel sa podáva do 31. januásiace s využitím súkromného mo- ra nasledujúceho roka a v tomto
torového vozidla na podnikanie.
termíne je splatná aj daňová povinnosť.
Toto auto nemusí byť zaradené
v majetku podnikateľa. Výdavky
si môže uplatniť dvoma spôsobmi: Uviedli by ste možnosti, na ktoré
najčastejšie zabudnú živnostníci,
a. Do nákladov zahrnie spotrebované pohonné látky a základnú a pritom by im mohli pomôcť?

Nemám takú skúsenosť, ale
možno toto: niekedy sa stane, že
živnostníci si nedostatočne sledujú daňové straty v predošlých
účtovných obdobiach. Jednoducho opomenú, že pred troma rokmi vykázali z podnikania daňovú stratu, a zabudnú si túto stratu uplatniť v aktuálnom daňovom
priznaní alebo si ju uplatnia v nesprávnej výške. Tento rok si treba uvedomiť, že je možné uplatniť
si daňovú stratu ešte z roku 2017.
Takže odporúčam skontrolovať si
predošlé daňové priznania.
Niektorí živnostníci si uplatňujú
preukázateľné výdavky aj napriek
tomu, že ich nemajú v dostatočnej výške a nepokúsia sa „nasimulovať“ si daňové priznanie s uplatnením výdavkov percentom z príjmov, takzvanými paušálnymi
výdavkami. Pri uplatnení paušálnych 60-percentných výdavkov
plus výdavkov na odvody na sociálne poistenie a preddavkov na
zdravotné poistenie im môže vyjsť
základ dane lepšie ako pri uplatnení preukázateľných výdavkov.
Na čo treba dávať najväčší pozor
pri vyplnení daňového priznania
zo strany živnostníka?
Medzi najčastejšie „chronické“ chyby, ktoré živnostníci robia v daňovom priznaní, patrí, že
nesprávne posúdia príjem manželky, manžela na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ak
si uplatňujú na manželku/manžela nezdaniteľnú časť. V tejto súvislosti robia daňovníci chybu nielen
v sume, ale nesprávne posúdia, za
ktoré obdobie si túto nezdaniteľnú
časť na manželku alebo manžela
môžu uplatniť.
Častou chybou je nesprávne
uplatňovanie daňového bonusu
na deti, keď si rodičia deti v rámci daňového priznania „rozdelia“ a jeden rodič si uplatňuje bonus na jedno dieťa a druhý rodič
na druhé dieťa. Tento postup nie
je správny. Nie je možné, aby si jeden rodič uplatnil daňový bonus
na jedno dieťa vyživované v spoločnej domácnosti a druhý rodič
na druhé dieťa vyživované v rámci tej istej domácnosti. Možné je
uplatniť si daňový bonus u jedného rodiča na niektoré mesiace
a u druhého rodiča na ďalšie mesiace, to znamená, že delenie podľa mesiacov je možné.
Čo by ste ešte v tejto súvislosti
vyzdvihli?
Veľmi podstatná zmena v súvislosti s daňovým bonusom, na
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ktorú by som rád upozornil, je,
že pokiaľ sa na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov a nedovŕšilo 15 rokov, v niektorých
kalendárnych mesiacoch zdaňovacieho obdobia počnúc mesiacom august 2021 poskytla dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, daňovník
za tieto kalendárne mesiace nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu podľa paragrafu 33
zákona.
Na čo by nemali zabudnúť živnostníci?
Daňovníci, ktorí si uplatňujú
preukázateľné výdavky z daňovej
evidencie, nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom
priznaní na strane 4 a zároveň
uviesť údaje v tabuľke číslo 1a daňového priznania na strane 4.
Taktiež daňovníci, ktorí si
uplatňujú výdavky percentom
z príjmov, nesmú opomenúť túto skutočnosť vyznačiť v daňovom
priznaní na strane 4 a zároveň
uviesť údaje v tabuľke číslo 1b daňového priznania na strane 4.
Pokiaľ má daňovník daňovú povinnosť, vykázanú v riadku 124,
môže poukázať podiel zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby, teda 2 alebo 3 percentá, prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Tento rok stačí uviesť len sumu, IČO
a názov prijímateľa, adresa sa už
neuvádza.
Aké chyby sa ešte opakujú?
Opakujúcou sa chybou je, že
daňovník v daňovom priznaní
(riadok 153) uvedie nesprávny počet príloh. Keďže prílohy 1 až 3 sú
„pevné“ prílohy daňového priznania, počet príloh v tomto riadku
nesmie mať hodnotu nižšiu ako 3.
Chronickou chybou býva neoznačenie žiadosti o vrátenie preplatku dane alebo vyplatenie daňového bonusu v XIV. oddiele daňového priznania, ako aj uvedenie
nesprávneho čísla účtu.
V prílohe 3 daňového priznania
robia daňovníci niekedy chybu,
keď nesprávne vykážu výšku zaplatených odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné
poistenie. Platí, že v tejto prílohe
sa uvádzajú odvody a nedoplatky,
ktoré daňovník zaplatil medzi
1. januárom 2021 a 31. decembrom 2021, teda platba odvodov
za december 2020 zaplatená v januári 2021 sa v tejto prílohe uvádza, ale platba odvodov za december 2021 zaplatená v januári 2022
sa v tejto prílohe neuvádza.

