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Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 
 

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju 

daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy. 

Toto môže byť vykonané dvomi spôsobmi a to 

1. ak dosahovala výlučne príjmy zo závislej činnosti a splnila ďalšie zákonom vymedzené 

podmienky môže jej daňovú povinnosť vysporiadať zamestnávateľ, 

2. podaním daňového priznania. 

 

Spôsob vysporiadania daňovej povinnosti v uvedenom prípade je určený v zákone  

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

 č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). 

 

1. Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnávateľom 

 

O vykonanie ročného zúčtovania (ďalej len „RZ“) zamestnávateľom môže písomne požiadať 

zamestnanec v prípade, ak  

- poberal v zdaňovacom období roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, 

- nepoberal príjmy, pri ktorých by sa rozhodol daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov 

považovať za preddavok (§ 43 ods. 7 ZDP) a  

- nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že porušil podmienky pre uplatnenie 

nezdaniteľných častí (§ 11 ods. 9 a 13 ZDP). 

Písomnú žiadosť o vykonanie RZ podá najneskôr do 15.2.2018 a to: 

- poslednému zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane 

(ďalej len „NČZD“) na daňovníka a daňový bonus,  

- ktorémukoľvek zamestnávateľovi, od ktorého poberal zdaniteľné príjmy zo závislej 

činnosti, ak v zdaňovacom období 2017 neuplatňoval NČZD na daňovníka a daňový 

bonus u žiadneho zamestnávateľa. Tento zamestnávateľ na NČZD na daňovníka a daňový 

bonus prihliadne pri RZ, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie týchto výhod mal 

nárok.  

RZ zamestnávateľ vykoná len u toho zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové 

priznanie (§ 32). 

 

Príklad  

Zamestnanec v roku 2017 mal postupne dvoch zamestnávateľov u ktorých si uplatňoval 

NČZD. Okrem toho mal aj živnosť, z ktorej ale nedosiahol žiadne príjmy. Môže druhý 

zamestnávateľ tomuto zamestnancovi vykonať RZ?  

Ak má zamestnanec živnosť, avšak z tejto činnosti za rok 2017 nedosiahol žiadne príjmy a 

nevykázal z tejto činnosti ani daňovú stratu, môže zamestnávateľ tomuto zamestnancovi za 

ustanovených podmienok vykonať RZ.   

 

Zamestnávateľ vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na 

NČZD, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, ak zamestnanec do 15.2. po uplynutí 

zdaňovacieho obdobia žiada o vykonanie RZ a podpíše žiadosť, ktorej vzor určuje Finančné 

riaditeľstvo SR.  

RZ je vždy viazané na žiadosť zamestnanca, v ktorej zamestnanec uvedie  rozhodné 

skutočnosti.  



K žiadosti zamestnanec prikladá všetky potvrdenia o príjme od ďalších zamestnávateľov, ale 

aj všetky doklady potrebné pre uplatnenie zákonných nárokov.  

 

Zamestnávateľ pri vykonaní RZ prihliada na všetky príjmy zo závislej činnosti, ktoré 

zamestnanec poberal od všetkých zamestnávateľov, ktoré má k dispozícii v potvrdeniach o 

príjmoch zo závislej činnosti, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na 

sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie 2017. Do úhrnu príjmov zamestnávateľ uvádza aj 

nepeňažné príjmy daňovníka podľa § 5 ZDP, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období  

2017 zraziť preddavok na daň.  

RZ za rok 2017 zamestnávateľ vykoná na tlačive, ktorého vzor každoročne určuje MFSR.   

 

Príklad  

Zamestnanec v roku 2017 poberal príjmy zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov a iné 

zdaniteľné  príjmy v tomto roku nepoberal. U zamestnávateľa A mal uzatvorenú pracovnú 

zmluvu, podpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňový bonus na dve 

vyživované deti. Vyživované deti sú jeho vlastné deti, pričom mladšia dcéra študuje na 

strednej škole a staršia dcéra na vysokej škole dennou formou. Zamestnanec nárok na daňový 

bonus preukázal rodnými listami detí a potvrdením o návšteve školy na školský rok 

(akademický rok) 2016/2017 a školský rok 2017/2018. Zamestnávateľ na základe týchto 

potvrdení priznal a vyplatil zamestnancovi daňový bonus na obidve dcéry v plnej sume za celý 

rok 2017, t. j. po 256,92 eura. Dňa 5.2.2017 zamestnanec požiadal zamestnávateľa o 

vykonanie RZ a zároveň zamestnávateľovi oznámil (vyznačil zmenu vo vyhlásení), že jeho 

staršia dcéra od októbra 2017 zanechala štúdium na vysokej škole (písomné vyhlásenie dcéry 

o zanechaní štúdia bolo vysokej škole doručené v novembri 2017).  

V súlade s § 66 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách, dňom skončenia štúdia v prípade 

zanechania štúdia je deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o 

zanechaní štúdia. Znamená to, že zamestnanec za mesiac december 2017 poberal daňový 

bonus neoprávnene. Zamestnávateľ uvedenú skutočnosť zohľadní v RZ a to na základe zmeny 

vyznačenej vo vyhlásení.  

 

Zamestnanec, ktorý zamestnávateľa požiada o vykonanie RZ, je povinný doklady za 

zdaňovacie obdobie 2017 predložiť zamestnávateľovi, najneskôr do 15.2.2018. Ak  

požadované doklady v ustanovenom termíne nepredloží, zamestnávateľ mu už nemôže 

vykonať RZ, ale daňovník je už povinný podať daňové priznanie (§ 32 ZDP). Daňové 

priznanie je povinný podať aj ten zamestnanec, ktorý nemôže požiadať o vykonanie RZ z 

dôvodu zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu.  

  

RZ a výpočet dane vykoná zamestnávateľ najneskôr do 2.4.2018 (posun lehoty 31.3.2018 

kvôli víkendu a sviatku).  

 

Zamestnávateľ v RZ vypočíta daň v súlade s § 15 ZDP, t.j. sadzba dane zo základu dane 

fyzickej osoby zisteného podľa § 4 ZDP je: 

-  19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 35 022,31 eura (176,8 násobok platného 

životného minima) vrátane, 

-  25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 eura. 

 

Preplatok vyplývajúci z RZ zamestnávateľ zamestnancovi vráti po vykonaní RZ, najneskôr 

pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017. V rovnakej lehote vyplatí zamestnaneckú prémiu a daňový 

bonus do výšky ustanovenej ZDP. O vrátený rozdiel z RZ zníži zamestnávateľ odvod 

preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca roka 2018. Zamestnávateľ zníži odvod 



preddavku na daň (dane) aj o sumu daňového bonusu (zamestnaneckej prémie) najneskôr do 

konca kalendárneho roka 2018, t.j. v ktorom sa RZ vykonalo, alebo o vrátenie sumy daňového 

bonusu (zamestnaneckej prémie) požiada daňový úrad prostredníctvom žiadosti, ktorá je 

súčasťou tlačiva prehľad (39 ods. 9 ZDP).  

  

Daňový nedoplatok vyplývajúci z RZ presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ 

zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca roka 2018, a odvedie ho správcovi 

dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ postupoval podľa 

§ 36 ods. 5 ZDP, daňový nedoplatok vyplývajúci z RZ zníži o sumu daňového bonusu a 

zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. Ak zamestnanec uplatní 

postup podľa § 50 ZDP (poukazuje podiel zaplatenej dane na verejnoprospešné účely), 

zamestnávateľ zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej 

výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej 

ako 5 eur najneskôr do 30. apríla 2018.  

 

Ak sa zamestnanec za zdaňovacie obdobie 2017 rozhodne: 

- v lehote do 5.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o príjme, potom 

tento zamestnávateľ má povinnosť najneskôr do 12.2.2018 (lehota sa z 10.2.2018 

posúva kvôli skutočnosti, že pripadá na víkend) doručiť zamestnancovi potvrdenie 

o príjme (§ 39 ods. 5 ZDP), aby zamestnanec mohol, toto potvrdenie, v ustanovenej 

lehote predložiť zamestnávateľovi, ktorého požiada o vykonanie RZ, 

- podať daňové priznanie, potom zamestnávateľ tomuto zamestnancovi RZ nevykoná, ale 

vydá mu potvrdenie o zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti z údajov uvedených na 

mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, 

dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za 

zdaňovacie obdobie 2017 a doručí toto potvrdenie zamestnancovi najneskôr do 

12.3.2018 (lehota sa z 10.3.2018 posúva kvôli skutočnosti, že pripadá na víkend).  

Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie doklad 

o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla 2018.  

  

Ak zamestnávateľ po vykonaní RZ zistí, že chybne vykonal toto RZ, napr. zamestnancovi 

zrazil daň vo vyššej sume alebo v nižšej sume ako bol povinný podľa ZDP, resp. daňový 

bonus, zamestnaneckú prémiu vyplatil v nesprávnej sume, potom postupuje podľa ustanovení 

§ 40 ZDP.  

 

Pokiaľ by však zamestnanec dodatočne, t.j. po vykonaní RZ požiadal zamestnávateľa o 

opravu RZ, napr. z dôvodu uplatnenia NČZD na manželku, zamestnávateľ RZ neopraví, ale 

na žiadosť zamestnanca mu do desiatich dní od doručenia žiadosti doručí, doplnený doklad o 

vykonanom RZ. V tomto doklade zamestnávateľ uvedie údaje o vysporiadaní daňového 

nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémii alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto 

RZ. Daňovník si chýbajúci nárok potom uplatní cez dodatočné daňové priznanie. 

 

2. Vysporiadanie daňovej povinnosti daňovníkom v podanom daňovom priznaní 

 

Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať:  

 každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj ZDP. 

ZDP ďalej upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká 

povinnosť podať daňové priznanie.  

Napríklad v ustanovení § 32 ZDP upravuje povinnosť podať daňové priznanie 

daňovníkovi/fyzickej osobe, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy 



presahujúce 50 % sumy podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) ZDP s výnimkou 

uvedenou v § 32 ods. 4 ZDP.  

Ak daňový subjekt opomenie povinnosť a nepodá daňové priznanie v lehote podľa 

hmotnoprávneho predpisu, správca dane je povinný vyzvať daňový subjekt na splnenie 

tejto povinnosti. Výzva musí obsahovať poučenie o následkoch spojených s nepodaním 

daňového priznania, a tým je určenie dane podľa pomôcok.  

 alebo ten, koho správca dane na to vyzve. Ide o rôzne prípady, keď sa daňový subjekt 

môže domnievať, že mu povinnosť podať daňové priznanie nevznikla, avšak správca dane 

má informácie, že daňový subjekt bol jednoznačne povinný podať daňové priznanie v 

súlade s hmotnoprávnym predpisom a túto povinnosť si nesplnil. Môže ísť napríklad 

o informácie získané správcom dane v rámci vykonávaných daňových kontrol a pod.  

 

Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, správca dane ho 

vyzve na jeho podanie. Pokiaľ daňový subjekt nepodá daňové priznanie ani v náhradnej 

lehote stanovenej vo výzve, zákon upravuje ďalší postup. 

 

V súlade s § 15 ods. 5 daňového poriadku, vzory uvedených daňových priznaní určuje 

Ministerstvo financií SR a to všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom podľa § 15 

ods. 4 tohto zákona sú prílohou daňového priznania, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní. 

 

Priznanie s prílohami je potrebné predložiť správcovi dane a to hociktorému, bez ohľadu na 

jeho miestnu príslušnosť upravenú v § 7 daňového poriadku.  

Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá:  

- daňové priznanie typ A určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú len príjmy zo závislej 

činnosti,  

- daňové priznanie typ B určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy podľa § 5 až § 8 

ZDP.  

Súčasťou tlačív daňových priznaní je aj žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, žiadosť 

o vrátenie preplatku a vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej 

osoby podľa § 50 ZDP.  

 

Spôsob podania daňového priznania je určený v § 13 a § 14 daňového poriadku v nadväznosti 

aj na § 33 daňového poriadku. 

 

Podľa § 32 ZDP je daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie povinný podať 

daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol  zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy 

podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP.  

Pre rok 2017 je nezdaniteľná časť vo výške 3 803,33 eura, t.j. hranica pre povinnosť podania 

daňového priznania je vo výške 1 901,67 eura. 

 

V nadväznosti na toto ustanovenie je upravená aj minimálna výška dane fyzickej osoby, 

uvedená v § 46a ZDP, podľa ktorej sa daň nevyrubí a neplatí ak daňovníkove zdaniteľné 

príjmy nepresiahnu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. znova pre rok 

2017 suma vo výške 1 901,67 eura. Rovnako sa daň nevyrubí a neplatí u fyzickej osoby, ak 

nepresiahne za zdaňovacie obdobie sumu 17 eur. 

Toto neplatí, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona alebo ak sa daň 

vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na 

zabezpečenie dane podľa § 44 zákona. 



Podľa uvedeného, ak platiteľ dane zrazí daňovníkovi daň, alebo zabezpečí daň, alebo vyberie 

preddavok na daň, musí túto sumu dane odviesť bez ohľadu na jej výšku, to znamená, že aj 

sumu nižšiu ako 17 eur. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej 

osoby (typ A resp. typ B) daň neplatí, ak nepresiahne 17 eur alebo zdaniteľné príjmy 

nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej časti, a to aj vtedy, ak uvedie v daňovom priznaní zrazenú 

daň platiteľom dane podľa § 43 alebo zrazené preddavky na daň podľa § 35 alebo zrazený 

preddavok na zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP. Úhrnná suma napr. zrazených preddavkov 

na daň, ktorú si uviedol daňovník v daňovom priznaní bude daňovníkovi vrátená.  

Ustanovenie § 46a ZDP môže využiť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou 

uvedený v § 11 ods. 6 ZDP, t.j. daňovník poberajúci starobný dôchodok alebo predčasný 

starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia 

alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhový 

dôchodok, za predpokladu, že na území SR dosahuje 90% svojich celosvetových 

zdaniteľných príjmov. 

 

Daňové  priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu, t.j. daňovník 

dosahujúci príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), 

ktorého daňové výdavky presahujú zdaniteľné príjmy. 

 

Do úhrnu zdaniteľných príjmov (50% nezdaniteľnej časti základu dane), od ktorých výšky sa 

odvíja povinnosť podania daňového priznania, sa nezapočítavajú príjmy, ktoré sú 

 vysporiadané daňou vyberanou zrážkou a jej zrazením je považovaná daňová povinnosť 

za vysporiadanú alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, 

 od dane oslobodené. 

 

Zrážková daň sa nepovažuje za vysporiadanú len v prípade príjmov fyzických osôb, ktoré sú 

upravené v § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP, t.j. príjmov uvedených  

a) v § 16 ods. 1 písm.  d) u daňovníka s ODP (zahraniční umelci a športovci, ktorí 

vykonávajú svoju činnosť na území SR),  

b) v § 16 ods. 1 písm. e) prvého, druhého a štvrtého bodu,  úrokov a iných výnosov z 

poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov podľa zákona o cenných papieroch
 
a príjmov z 

podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka z členského štátu 

Európskej únie a daňovníka s ODP v ďalších štátoch tvoriacich Európsky hospodársky 

priestor, 

c) v § 7 ods. 1 písm. g) ZDP z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) 

u daňovníka s NDP.  

Ak sa daňovník podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP rozhodne daň vyberanú zrážkou z týchto 

príjmov považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom 

priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane 

daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku.  

Ak sa rozhodne, že z týchto príjmov, bude mať daňovú povinnosť splnenú, tieto príjmy   

neuvádza v daňovom priznaní.  

 

Všetky ostatné príjmy uvedené v § 43 ZDP sa zrazením dane považujú za vysporiadané 

a nezahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 4 ods. 7 ZDP. 

 

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (§ 5 

ZDP), presahujúce pre rok 2017 sumu 1 901,67 eura a tieto mu: 

- plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným 

platiteľom dane podľa § 48 ZDP,  



Poznámka: 

Za zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, sa 

považuje zamestnávateľ, ktorý vypláca príjmy zo závislej činnosti, ale nie je povinný 

zrážať preddavky na daň podľa ustanovení § 35 zákona a zároveň nie je ani zahraničným 

platiteľom dane. Ide napr. o zahraničný zastupiteľský úrad na území SR, ak sa sám 

dobrovoľne nerozhodol stať sa platiteľom dane podľa § 48 ZDP. 

- plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 ZDP, 

Poznámka: 

Pre účely podania daňového priznania, uvedené znamená, že príjmy zo závislej činnosti 

boli v zahraničí aj zdaniteľnými príjmami. Nejde o prípady, kedy bol napr. zamestnanec 

vyslaný pracovať do zahraničia na menej ako 183 dní pričom nepracoval ani v stálej 

prevádzkarni slovenského zamestnávateľa umiestnenej v zahraničí ani u zahraničného 

zamestnávateľa. 

- nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP,  

Poznámka: 

Ide o zamestnanca, ktorého zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo 

nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať 

a preto sa nezaplatený preddavok vyrovná najneskôr pri podaní daňového priznania, ak 

mu vznikne povinnosť jeho podania alebo sa daňovník rozhodol ho podať resp. pri 

vykonaní ročného zúčtovania zdaniteľných príjmov, ak mu povinnosť podania daňového 

priznania nevznikla alebo sa sám nerozhodol ho podať. 

- daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie 

ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal 

o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné 

doklady (§ 38 ods. 5) na vykonanie ročného zúčtovania alebo je povinný zvýšiť 

základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 (porušenie podmienok pre uplatnenie 

nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na dobrovoľné starobné dôchodkové 

sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie). 

 

Príklad  

Daňovník je považovaný za slovenského daňového nerezidenta či už na základe ZDP, resp. 

príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a má zo zdroja na území Slovenskej 

republiky iba príjmy podľa § 5 ZDP, pričom tento daňovník má aj v štáte svojej rezidencie 

príjmy zo závislej činnosti. Je v tomto prípade daňovník s ODP povinný podávať daňové 

priznanie podľa § 32 ZDP, alebo  môže požiadať svojho slovenského zamestnávateľa 

o vykonanie ročného zúčtovania dane?  

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o daňovníka s ODP na území SR (nie je možné brať do úvahy 

príjmy, ktoré dosahuje v zahraničí), sú tu zdaniteľnými príjmami len príjmy zo závislej 

činnosti vykonávanej pre slovenského zamestnávateľa, tento mu môže vykonať ročné 

zúčtovanie preddavkov na území SR. 

 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému 

zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom 

období daňovník poberal 

a) príjmy podľa § 5 ZDP od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu 

vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa, 

b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP, vrátane príjmov, z ktorých sa daň 

vyberá podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP 

alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP (porušenie 



podmienok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na dobrovoľné 

starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie). 

 

Daňové priznanie nie je podľa § 32 ods. 4 ZDP povinný podať daňovník, ak má len príjmy:  

a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 ZDP alebo 

b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, alebo 

c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý 

požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, alebo 

d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli 

preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo  

e) ktoré sú od dane oslobodené.  

 

Podľa § 32 ods. 5 ZDP, daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva 

povinnosť podať daňové priznanie.  

 

Upozornenie: 

1. Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie alebo 

mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 

dane, mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38 ZDP, považuje sa toto daňové priznanie za 

opravné alebo dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu, pričom vykonané 

ročné zúčtovanie podľa § 38 ZDP sa v tomto prípade považuje za podané daňové 

priznanie. 

2. Ak sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie, aj keď nemá povinnosť, musí ho podať 

v zákonom stanovenej lehote určenej podľa § 49 ZDP. 

 

Do daňového priznania fyzickej osoby sa zahrňujú výlučne zdaniteľné príjmy, okrem príjmov 

z „redemácie“ podielových listov nadobudnutých do 31.12.2003, ktoré sú pri redemácii 

v roku 2017 oslobodené od dane, ale platiteľ dane z nich zrazil daň (uplatní si takto zrazenú 

daň ako už zaplatený preddavok, ktorý sa mu vráti alebo započíta na úhradu daňovej 

povinnosti). 

Zdaniteľné príjmy je následne potrebné zatriediť do príslušného druhu príjmov, z ktorého sa 

počíta čiastkový základ dane resp. osobitný základ dane a daňová povinnosť daňovníka. 

 

Pri výpočte daňovej povinnosti daňovníka sa vychádza samostatne 

 zo základu dane, ktorý sa v súlade s § 4 ods. 1 ZDP zistí ako súčet čiastkových základov 

dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti 

základu dane a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP. 

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 ZDP  sa 

znižuje o daňovú stratu.  

 z osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP, 

 z osobitného základu dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu 

na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému 

spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku 

a na majetku podľa § 51e ZDP. 

 

Každý z čiastkových základov dane resp. osobitných základov dane daňovníka má svoje 

zákonitosti a svoj spôsob výpočtu, preto je veľmi dôležité správne zaradenie príjmov do 

príslušného čiastkového alebo osobitného základu dane. 



Napr. čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti je upravený v § 5 ZDP, pričom 

uvádza, že od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti je možné odpočítať len povinne 

platené poistné a príspevky. 

Spôsob, akým sa postupuje pri výpočte základu dane u daňovníka/fyzickej osoby dosahujúcej 

príjmy podľa § 6 ZDP, t.j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 

z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu uplatňujúcej preukázateľné výdavky 

alebo paušálne výdavky je upravený v § 6 a v tej nadväznosti aj v § 17 až 29 ZDP. 

Pri jeho zisťovaní sa vychádza zo spôsobu vedenia účtovníctva a to  

- u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý 

vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, 

- u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia. 

 

Z postupu výpočtu základu dane uvedeného v § 4 ZDP vyplýva, že najskôr sa odpočítajú 

nezdaniteľné časti základu dane od čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 

1 a 2 ZDP alebo ich úhrnu, ak sú pre jej odpočet splnené ďalšie podmienky uvedené v § 11 

zákona a až potom sa pripočítajú ostatné čiastkové základy dane a to z príjmov z prenájmu 

a z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov. 

Pred odpočítaním nezdaniteľnej časti sa daňovník môže rozhodnúť, že čiastkový základ dane 

z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníži o daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích 

období  v súlade s ustanovením § 30 ZDP v nadväznosti na § 52za ods. 4 ZDP. 

 

Možnosť odpočítania daňovej straty vzniknutej len z čiastkového základu dane z príjmov 

z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) je uvedená v § 4 

ods. 2 ZDP, pričom podľa § 30 ZDP je takto vykázanú daňová stratu možné odpočítať 

rovnako len od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. 

 

Daň sa vypočíta sadzbou dane uvedenú v § 15 ZDP pre fyzickú osobu  

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP je 

1.a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného 

životného minima, t.j. do sumy 35 022,31 eura, vrátane. 

1.b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného 

minima, t.j. sumy, ktorá presiahne 35 022,31 eura.  

2. z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 je 19% 

3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. 

 z podielov na zisku uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP neznížených o výdavky 

 z podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu uvedených v § 3 ods. 

1 písm. e) ZDP po znížení o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. 

c) až f) za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia 

ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa 

neprihliada. 

4.  35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. b), ak plynú od 

právnickej osoby v nezmluvnom štáte [§ 2 písm. x) ZDP], t.j.  

 z podielov na zisku uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP neznížených o výdavky, 

 z podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu uvedených v § 3 ods. 

1 písm. e) ZDP po znížení o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. 

c) až f) za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia 

ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa 

neprihliada. 

 



Výsledná daň v daňovom priznaní sa vypočíta  ako súčet dane vypočítanej zo základu 

dane zisteného podľa § 4 ZDP, dane vypočítanej z osobitného základu dane 

z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a dane vypočítanej z osobitného základu dane 

z podielov na zisku a ostatných príjmov podľa § 51e ZDP. 

 


