
Tlačivá a formuláre

Nájdete tu najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Vzory
tlačív a formulárov si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

Dátum publikácie: 1. 1. 2023

Daň z príjmov
Daňové priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Zmeny v nových vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane (vzor platný pre rok 2020, 2021, 2022, 2023)
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (nový vzor platný v roku
2023 za rok 2022) 

  
Daňové povinnosti k dani zo závislej činnosti:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zdaňovacie obdobie 2022
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na
rok 2022, 2021, 2020
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (2022)
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (2023)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
2022
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku
2022
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým
zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2022
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie
2022

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2022
(je súčasťou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane) 
 

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 
Žiadosť o odklad platenia dane, žiadosť o zaplatenie dane v splátkach:

Žiadosť o odklad platenia dane (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)
Žiadosť o zaplatenie dane v splátkach (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)

 
Žiadosti o platenie preddavkov inak:

Ž
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https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickej-osoby-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-a-za-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-za-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-o-vydani-vzorov-tlaciv-danovych-priznani-k-dani-z-prijmov-za-rok-2022-aktualita-dc-11-202.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-vykonanej-uprave-zakladu-dane-2.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-3.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/ziadost-o-vykonanie-rocneho-zuctovania-preddavkov-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-za-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-na-uplatnenie-nezdanitelnej-casti-zakladu-dane-na-danovnika-a-danoveho-bonusu-na-rok-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/prehlad-o-zrazenych-a-odvedenych-preddavkoch-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/prehlad-o-zrazenych-a-odvedenych-preddavkoch-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2023.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-fo-zo-zavislej-cinnosti-za-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/potvrdenie-o-zdanitelnych-prijmoch-fo-zo-zavislej-cinnosti-a-dalsich-udajoch-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/hlasenie-o-vyuctovani-dane-a-o-uhrne-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-poskytnutych-jednotlivym-zamestnancom-za-zdanovacie-obdobie-2022.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-zdanovacie-obdobie-2022-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocny-vykaz-o-plneni-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/ziadost-o-odklad-platenia-dane-paragraf-57-zakona-c-563-2009-z-z.htm
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3694399&f=2
https://www.danovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Ziadost-o-zaplatenie-dane-v-splatkach-57-zakona-c-563-2009-Z-z-1.htm
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3694399&f=2


Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak (§ 34 ods. 4 zákona č.
595/2003 Z. z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19
Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak (§ 42 ods. 10 zákona č.
595/2003 Z. z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19

DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (od 1. 1. 2023)
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (od 1. 1. 2023)
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (od 1. 1. 2020, platí aj pre rok 2021, 2022, 2023) 
 
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (do 31. 12. 2022)
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (do 31. 12. 2022)
Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy v zmysle § 68d zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH - od 1.
1. 2016, platí aj pre rok 2023

Účtovníctvo
Účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2022:

Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (malá ÚJ a veľká
ÚJ)
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo 
Neziskové organizácie - jednoduché účtovníctvo 
Oznámenie o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky - použije sa v prípade, ak účtovná
jednotka nemá schválenú individuálnu účtovnú závierku v ustanovenej lehote

Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné pre zdaňovacie obobie roka 2021, 2022)
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa § 8 ods. 7 zákona č.
361/2014 Z. z.

Miestne dane

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje - na zdaňovacie obdobie roka 2023, 2022, 2021

Ostatné

Vzor daňového priznania k dani z poistenia
Oznámenie o ukončení podnikania
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti 
Evidenčný list odpadu od 1. 1. 2021

Všetky tlačivá a formuláre

Poznámky pod čiarou:
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https://www.danovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/ziadost-o-urcenie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-fyzickych-osob-inak-34-ods-4-z-c-595-2003-z-z.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/ziadost-o-urcenie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-pravnickej-osoby-inak-42-ods-10-zakona-c-595-2003-z-z.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2023.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/kontrolny-vykaz-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2023.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/suhrnny-vykaz-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/kontrolny-vykaz-k-dani-z-pridanej-hodnoty-2021-2.htm
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=40&p=5779402
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/uctovna-zavierka-pre-podnikatelov-uctujucich-v-sustave-podvojneho-uctovnictva-2016.htm
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/uctovna-zavierka-mikro-uctovnej-jednotky-2014.htm
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/uctovna-zavierka-v-jednoduchom-uctovnictve-2014.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/uctovna-zavierka-pre-neziskove-uctovne-jednotky-podvojne-uctovnictvo.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/uctovna-zavierka-pre-neziskove-uctovne-jednotky-jednoduche-uctovnictvo.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-datume-schvalenia-individualnej-uctovnej-zavierky-za-uctovne-obdobie-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-motorovych-vozidiel-za-zdanovacie-obdobie-roku-2020-od-1-12-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-zaniku-danovej-povinnosti-k-dani-z-motorovych-vozidiel-podla-zakona-c-361-2014-z-z-2.htm
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-k-dani-za-psa-k-dani-za-predajne-automaty-a-k-dani-za-nevyherne-hracie-pristroje-2015.htm
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/vzor-danoveho-priznania-k-dani-z-poistenia.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-ukonceni-podnikania.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-pozastaveni-prevadzkovania-zivnosti-2.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/evidencny-list-odpadu-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/stav_dokumentu-aktualny/tlaciva-a-formulare_

