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ED I TOR IÁ L

Vážení čitatelia,

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať každý, komu táto
povinnosť vyplýva z § 32 ZDP, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. V prvom rade
sa vzťahuje na daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2016 dosiahol zdaniteľné
príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce sumu 1 901,67 €.

Od 1. 1. 2016 platí, že plnenie plynulo od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostli-
vosti, ktorý je súčasne aj držiteľom, pričom však plnenie prijal v pozícii poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, potom daň zrážkou vyberie podľa § 43 ods. 17 písm. a) sám
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Taktiež od 1. 1. 2016 sa v súlade s § 43 ods. 20
ZDP daň vyberá zrážkou aj v prípade príjmov plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou
daňovou povinnosťou, daňovému rezidentovi SR, zo zdrojov v zahraničí, takže v daňo-
vých priznaniach za rok 2016 sa už uvádzať nebudú. Osobitný spôsob zdaňova-
nia sa týka aj nerezidenta SR s príjmami zo zdrojov na území SR s účinnosťou
od 1. 1. 2016.

Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 slúžia nové tlačivá,
pričom aktualizované sú aj poučenia na ich vyplnenie.

Právnická osoba založená za účelom podnikania má povinnosť podať daňové priznanie
vždy, t. j. aj vtedy, ak nemala v zdaňovacom období žiadne príjmy alebo iba príjmy,
z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. Pre rok 2016
použijú právnické osoby rovnaké tlačivo daňového priznania ako v roku 2015.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňo-
vacieho obdobia. Posledný deň na podanie priznania za rok 2016 je 31. marec 2017
(piatok).

Veríme, že táto príručka bude užitočnou pomôckou pri zostavovaní Vášho daňového
priznania.

Eva Rosinová,
redaktorka

Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na
školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky
ukáže, ako vyplniť daňové priznanie. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.
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Daňové priznanie k dani z príjmov
fyzickej osoby za rok 2016

Obdobie po skončení kalendárneho roka je pre daňovníka dane z príjmov fyzickej
osoby mimoriadne dôležité. Do konca marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia sa
v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor-

ších predpisov (ďalej aj „ZDP“) podáva daňové priznanie. Cieľom tohto príspevku
je pomôcť čitateľom správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, vy-
plniť nové tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informá-
cie týkajúce sa tejto dane.

Prvú časť príspevku (po základných informáciách) tvorí prehľad legislatívnych zmien
v ZDP, ktoré majú vplyv na daň za rok 2016; druhá časť sa týka okruhu osôb, ktoré sú
povinné podať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok
2016) - keďže táto povinnosť sa odvíja od druhu a výšky zdaniteľných príjmov fyzickej
osoby, pripomenieme si v tretej časti aspoň stručne, ktoré príjmy podliehajú zdaneniu
a uvádzajú sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej aj „prizna-

nie“). Vo štvrtej časti sa budeme zaoberať vyplňovaním tlačív daňových priznaní
(opäť dva typy), výpočtom dane, umorovaním daňovej straty, uplatňovaním nezdani-
teľných častí základu dane a daňového bonusu; v piatej časti svoju pozornosť sústre-
díme na problematiku podávania tlačív priznanía uvedieme, s akými prílohami ich tre-
ba predložiť. Zároveň si pripomenieme, dokedy a kde je potrebné daňové priznanie
podať.

Poslednú časť tvoria komplexné príklady a vzory vyplnených priznaní.

Celú túto problematiku ťažko zhrnúť do niekoľkých bodov, ale za najdôležitej-

šie zásady je potrebné považovať tieto:

� Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať každý,

komu táto povinnosť vyplýva z § 32 ZDP, alebo ten, koho na to správca dane

vyzve.

� V prvom rade sa táto povinnosť vzťahuje na daňovníka, ktorý za zdaňovacie ob-

dobie roku 2016 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane,

presahujúce sumu 1 901,67 €.

� V určených prípadoch daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý do-
siahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti.

� Daňové priznanie môže podať aj osoba, ktorej táto povinnosť nevznikla, ale aj
v tomto prípade musí dodržať lehotu na podanie daňového priznania.

� V daňových priznaniach sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy; podľa § 2 písm. h)
ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je
od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy.
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� Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňo-
vého rezidenta SR, sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj
zo zdrojov v zahraničí, teda celosvetové príjmy. Na daň zaplatenú v zahraničí sa
prihliada v súlade s § 45 ZDP a s príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedze-
ní dvojitého zdanenia (ďalej aj „medzinárodná zmluva“, resp. „ZZDZ“). Pred-

metom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňového ne-
rezidenta SR, je len príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR podľa § 16
ZDP a článkov príslušnej medzinárodnej zmluvy, napr. z činností vykonávaných
prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území SR alebo zo závislej činnosti
vykonávanej na území SR za určených podmienok.

� Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa uznáva da-

ňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie za rok 2012 a roky

nasledujúce; odpočítava sa od (čiastkového) základu dane (ďalej aj „ČZD“)
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. V prípade príjmov z prenájmu sa naposle-

dy akceptovala daňová strata za rok 2011. Spôsob umorovania daňových strát
bol výrazne zmenený zákonom č. 463/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2014 – do-
šlo ku skráteniu doby odpočtu daňovej straty zo 7 na 4 roky, pričom sa uplatňuje
rovnomerným spôsobom v pomernej výške.

V zmysle § 52za ods. 4 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie
obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených da-
ňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od zákla-

du dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich

zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára
2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázaných daňových stratách za zdaňo-
vacie obdobia rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP.

� Úhrn čiastkových základov dane z aktívnych príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2
ZDP za rok 2016 možno znížiť o štyri nezdaniteľné časti: nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

(manžela) daňovníka, preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na sta-

robné dôchodkové sporenie (ďalej aj „SDS“) v limitovanej výške (do 2 % úhrnu
ČZD z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, najviac však do sumy 1 029,60 €) a príspevky na
doplnkové dôchodkové sporenie v limitovanej výške, najviac vo výške 180 €.

� K tejto sume sa pripočítajú čiastkové základy dane z pasívnych príjmov pod-
ľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP. Daň z tohto základu dane zisteného v súlade s § 4

ZDP sa vyčísli sadzbou podľa § 15 ZDP a uplatnia sa metódy na zamedzenie
dvojitého zdanenia.

� Vypočítasa daň z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku

podľa § 7 ZDP a uplatnia sa metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.
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� Sadzba dane zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP predstavuje:

� 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platné-
ho životného minima vrátane, t. j. pre rok 2016 sumu 35 022,31 € a

� 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného život-
ného minima, t. j. sumu 35 022,31 €.

� Sadzba dane z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 ZDP predstavuje
vždy 19 %.

� Sčíta sa daň vypočítanázo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP a daň vypočíta-
ná z osobitného základu dane podľa § 7 ZDP.

� Takto vypočítaná daň sa zníži o sumu nároku na daňový bonus na vyživované
nezaopatrené deti žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ak sú splnené
podmienky určené v § 33 ZDP.

� Od dane po znížení o daňový bonus sa odpočítajú preddavky na daň zaplatené
daňovníkom (a splatné v roku 2016) podľa § 34 ZDP, preddavky na daň z príjmov
zo závislej činnosti zrazené podľa § 35 ZDP zamestnávateľom – platiteľom dane,
sumy vyberané zrážkou podľa § 43 ZDP viažuce sa k príjmom uvádzaným v prizna-
nív súlade s § 43 ods. 6 ZDP, resp. aj sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP.

� Súčasť tlačiva typu B tvoria dve prílohy – prvá sa týka odpočtu výdavkov (ná-

kladov) na výskum a vývoj a druhá poistného na zdravotné a sociálne pois-

tenie.

� Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesia-
cov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda daňové priznanie za rok 2016 do

konca marca 2017. V súlade s § 49 ods. 3 možno túto lehotu určeným spôsobom
predĺžiť.

Hneď v úvode je potrebné pripomenúť, že príjmy fyzických osôb sa zdaňujú viacerý-

mi spôsobmi, nielen prostredníctvom daňového priznania.

Stručne k jednotlivým spôsobom zdaňovania príjmov

a) Vyberaním preddavkov na daň podľa § 35 ZDP sa zdaňujú len príjmy zo závis-

lej činnosti, napr. z pracovného pomeru; po skončení roka sa musia daňovo

vyrovnať (výnimkou z tejto povinnosti sa budeme zaoberať v ďalšom texte), a to
buď zamestnávateľ, platiteľ dane (ďalej aj „zamestnávateľ“), vykoná za podmie-
nok určených v § 38 ZDP ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo daňov-
ník podá daňové priznanie.

b) Prostredníctvom podaného daňového priznania sa zdaňujú príjmy z podnika-
nia, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umelec-
kého výkonu (§ 6 ZDP), niektoré príjmy z kapitálového majetku (§ 7), väčšina
ostatných príjmov podľa § 8 ZDP, a to až po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

7
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Ak daňovník podáva daňové priznanie, musí v ňom uviesť aj všetky príjmy

zo závislej činnosti zdanené preddavkovým spôsobom, pričom od vypočítanej
dane sa odpočíta úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 ZDP. Daň je po-
trebné zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Za podmienok presne ur-
čených v § 34 ZDP však daňovníkovi môže vzniknúť povinnosť platiť štvrťročné

alebo mesačné preddavky na daň (na príjmy zo závislej činnosti sa pri výpočte
preddavkov na daň prihliada v súlade s § 34 ods. 10 ZDP). Výpočet preddavkov
na daň bol zákonom č. 333/2014 Z. z. zmenený, pričom táto zmena sa v zmysle
§ 52zd ods. 8 ZDP po prvý raz týkala platenia preddavkov na daň v preddavko-
vom období (v princípe) začínajúcom1. apríla 2015 (po uplynutí lehoty na podanie
priznania za rok 2014) a končiacom 31. 3. 2016.

c) Správca dane môže rozhodnutím uložiť fyzickým a právnickým osobám, aby pri
peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi zrážali a odvádzali sumu na
zabezpečenie dane považovanú v súlade s § 44 ods. 1 ZDP za preddavok na

daň. Táto suma sa odpočítava od celoročnej dane vyčíslenej v daňovom priznaní.
Tento spôsob sa za určených podmienok uplatňuje aj vo vzťahu k zahraničiu.

Podľa § 44 ods. 2 ZDP na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov, okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmov zo závislej činnosti zdaňova-
ných preddavkovo, je platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhra-
dy v prospech daňového nerezidenta SR, okrem daňového rezidenta iného člen-
ského štátu Európskej únie alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospo-
dársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % a v prospech daňovníka ne-
zmluvného štátu podľa § 2 písm. x) vo výške 35 %.

d) Zrážkou dane sa zdaňujú príjmy taxatívnevymenované v § 43 ZDP, napr. výnosy
plynúce z peňažných prostriedkov na účtoch stavebných sporiteľov. Tento spô-
sob zdanenia je osvedčený a efektívny. Na výpočet dane sa použije sadzba vo
výške 19 %; ak tieto príjmy sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníko-

vi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), použije sa sadzba dane vo výške
35 %. V zmysle § 43 ods. 10 – 11 ZDP zrážku dane je povinný vykonať a zraze-

nú daň odviesť platiteľ dane. Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy

zdaňované zrážkovým spôsobom, sa považuje za splnenú riadnym vykona-

ním zrážky dane, pokiaľ ZDP neustanovuje inak. V § 43 ods. 6 písm. a) až c)

ZDP sú uvedené príjmy, ktoré po zdanení zrážkou možno v daňovom pri-

znaní uviesť; v prípade rezidenta SR je možné spomedzi príjmov zdanených

zrážkou uviesť v daňovom priznaní len príjmy z vyplatenia (vrátenia) po-

dielových listov.

Od 1. 1. 2015, po nadobudnutí účinnosti zákona č. 333/2014 Z. z., rozlišujeme
ďalší typ platiteľov dane – okrem vyplácajúceho subjektu (a platiteľov dane

podľa § 43 ods. 13, 15 a 16) to je v určených prípadoch poskytovateľ

zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník –
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príjemca plnení od farmaceutických spoločností a ďalších držiteľov. Niekoľko bo-
dov tejto novely sa totiž týkalo zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení

plynúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom ale-
bo zdravotníckym pracovníkom (ďalej aj „poskytovateľ zdravotnej starostli-

vosti“) od vymedzeného okruhu osôb – pre tieto subjekty bola zavedená legisla-
tívnaskratka „držiteľ“ a z dôvodu právnej istoty bola do tohto vymedzeného okru-
hu osôb k držiteľovi registrácie lieku, držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu lie-
kov, držiteľovi povolenia na výrobu liekov, výrobcovi a distribútorovi zdravotníckej
pomôcky, výrobcovi a distribútorovi dietetickej potraviny zaradená aj farmaceu-

tická spoločnosť, pričom naďalej platí, že môže ísť aj o plnenia poskytnuté pro-
stredníctvom tretej osoby. Podľa § 8 ods. 13 a § 17 ods. 31 ZDP sa predmetné pl-
nenia zdaňujú zrážkovým spôsobom podľa § 43 ZDP; výnimku predstavujú
príjmy od držiteľa za vykonávanie klinického skúšania, ktoré sa zdaňujú pro-
stredníctvom podaného daňového priznania.

S účinnosťou od 1. 1. 2016, po nadobudnutí účinnosti zákona č. 253/2015 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa ZDP, boli v súvislosti so zdaňovaním uvedených
peňažných a nepeňažných príjmov spresnené, resp. doplnené tieto ustanovenia
ZDP: § 2 písm. y), § 2 písm. z), § 3 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 1 písm. l), § 8 ods. 13,
§ 9 ods. 2 písm. y), § 12 ods. 7 písm. b), § 16 ods. 1 písm. j), § 17 ods. 31, § 19
ods. 2 písm. e), § 19 ods. 2 písm. p), § 43 ods. 17 až 21, § 46, § 52zg ods. 13. Do-
dajme aspoň stručne, že zákonom č. 341/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2017
bol okruh držiteľov upravený v § 2 písm. y) doplnený o držiteľa povolenia na po-
skytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade s § 20 ods. 1 písm. i) zákona
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení n. p. a § 43 doplnený novým odsekom 23, týkajúcim
sa spôsobu zamedzenia dvojitého zdanenia vo vzťahu k zahraničiu.

da)Peňažné plnenia v princípezdaňuje držiteľ, ktorý ich vypláca, a to v súlade s § 43
ods. 10 až 12 ZDP. Z ustanovenia § 43 ods. 10 ZDP vyplýva, že platiteľ dane musí
zrážku dane vykonať pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v pro-
spech daňovníka. Podľa § 43 ods. 11 platiteľ dane je povinný najneskôr do pät-

násteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac zraze-

nú daň odviesť správcovi dane – daňovému úradu – a predložiť mu oznámenie

o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR. Daňová povin-
nosť daňovníka sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.

db)Nepeňažné plnenia sa zdaňujú špecifickým spôsobom – tzv. samozdanením:

platiteľom dane je príjemca nepeňažného plnenia (poskytovateľ zdravotnej

starostlivosti). Postupuje podľa § 43 ods. 17 ZDP. Daň zrazí (presnejšie vypočíta
z hodnoty nepeňažného plnenia oznámenej držiteľom), odvedie ju a zároveň
oznámi správcovi dane na tlačive vydanom FR SR údaje o zrazenej a odvedenej
dani, ako aj informácie o držiteľovi. Zákonom č. 253/2015 Z. z. bola štvrťročná pe-
riodicita nahradená ročnou – v zmysle § 52zg ods. 13 sa ustanovenie § 43 ods. 17
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ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2016 prvýkrát použije pri nepeňažných plneniach
poskytnutých po 31. 12. 2015. Držiteľ teda oznámi výšku nepeňažných plnení za

rok 2016 správcovi dane i poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 15. 1. 2017

a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odvedie daň a zašle príslušné ozná-
menie do 31. 1. 2017. Aj v tomto prípade sa daňová povinnosť daňovníka
považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.

Od 1. 1.2016, po doplnení § 43 ZDP o ods. 21, ak peňažné plnenie alebo nepeňažné
plnenie plynulo od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je sú-

časne aj držiteľom, pričom však plnenie prijal v pozícii poskytovateľa zdravotnej

starostlivosti (vzťah držiteľ – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), potom daň

zrážkou vyberie podľa § 43 ods. 17 písm. a) sám poskytovateľ zdravotnej starost-

livosti (a to aj v prípade peňažného plnenia, nielen v prípade nepeňažného plne-

nia).

Od 1. 1. 2016 sa v súlade s § 43 ods. 20 ZDP daň vyberá zrážkou aj v prípade ta-
kýchto príjmov plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňo-

vému rezidentovi SR, zo zdrojov v zahraničí, takže v daňových priznaniach za

rok 2016 sa už uvádzať nebudú.

Čo sa týka peňažných plnení: ak držiteľ – nerezident SR má organizačnú zložku ale-
bo stálu prevádzkareň na území SR, zdaní ich držiteľ podľa § 43 ods. 10 až 12 ZDP [+
vystaví do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka potvrdenie, ktoré lekár a iný posky-
tovateľ zdravotnej starostlivosti priloží ku svojmu oznámeniu na účely zamedzenia
dvojitého zdanenia - § 43 ods. 23 ZDP], a ak držiteľ – nerezident SR nemá organizač-
nú zložku alebo stálu prevádzkareň na území SR, zdaní ich zrážkou podľa § 43
ods. 17 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Nepeňažné plnenia zdaní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Osobitný spôsob zdaňovania sa týka aj takto vymedzeného daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou (nerezidenta SR) s príjmami zo zdrojov na území SR v súlade
s ustanovením § 16 ods. 1 písm. j) ZDP doplneným do ZDP s účinnosťou od 1. 1.2016.

Nový vzor tlačiva oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP - po-
skytovateľa zdravotnej starostlivosti - je už k dispozícii (s priestorom aj na uvádzanie
peňažných príjmov v určených prípadoch a s možnosťou uplatnenia metód na zame-
dzenie dvojitého zdanenia) - OZN4317Av16. Po novelizácii ZDP s účinnosťou od
1. 1. 2016 FR SR určilo aj vzor oznámenia o začatí poberania nepeňažných plnení
podľa § 43 ods. 18 ZDP.

1. Právna úprava, podľa ktorej sa vypočíta daň za rok 2016

V tejto časti sa sústredíme najmä na to, ktoré zo zmien spôsobených novelami

ZDP majú po prvý raz vplyv na výšku dane za rok 2016.
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1.1. Zmeny pri výpočte dane spôsobené novelami ZDP

Zmeny pri výpočte dane z príjmov za rok 2016 spôsobilo niekoľko noviel ZDP,

ktoré nadobudli účinnosť k 1. 1. 2016 (konkrétne 7 noviel z roku 2015 a 1 novela

ešte z roku 2014), a čiastočne aj novela ZDP schválená 23. 11. 2016 – zákon

č. 341/2016 Z. z.

Keďže v NR SR bolo schválených niekoľko noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť
k 1. 1. 2016, uveďme prehľad týchto noviel a najdôležitejšie nimi spôsobené zmeny.

1.1.1. K 1. 1. 2016 nadobudli účinnosť tieto novely ZDP:

� zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP sú od dane oslo-

bodené príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. j) ZDP: odmena za výkon funkcie

predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapiso-

vateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára;

� zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
zavedenie povinnosti toho, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu za
určených podmienok, pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej

osoby vypočítať a odviesť daň zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. q) ZDP;

� zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony – do okruhu dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP bol doplnený
vyrovnávací príplatok, pričom citovaným zákonom bol zavedený aj inštitút mi-
nimálneho dôchodku – účinnosť zákona od 1. 7. 2015, ale účinnosť novely ZDP

od 1. 1. 2016;

� zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republi-
ky a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

� zákon č. 437/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o rieše-

ní krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v zneníneskoršíchpredpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;

� zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – rozšírenie okruhu príjmov od dane oslobodených od

1. 1. 2016 o tieto príjmy: jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, moti-
vačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškod-
nenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh,

ako aj finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne
náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy;

� zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s

účinnosťou od 1. 1. 2016 (ale školský zákon – čl. XIII – nadobudne účinnosť až od
1. 1. 2019). Čl. XI tohto zákona predstavuje novela ZDP.
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V prvom rade bolo touto novelou upravené zatriedenie príjmov z vykonávania

športovej činnosti:

� v § 5 bolo v odseku 1 (príjmy zo závislej činnosti) doplnené písmeno m), príjmy
z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní

športu,

� v § 6 odseku 2 (príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti) doplnené pís-
meno e), príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vráta-
ne príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,

� v § 8 bolo v odseku 1 doplnené písmeno p), príjmy na základe zmluvy

o sponzorstve v športe, ak ide o profesionálnych športovcov s príjmami
zo športovej činnosti patriacimi do § 5 ZDP, pričom v § 8 v doplnenom ods. 15

je upravené ich zdanenie – prijaté sponzorské na obdobie presahujúce zda-
ňovacie obdobie sa zahrnie do základu dane postupne do výšky vyna-
ložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,

� v § 8 bolo v odseku 1 doplnené písmeno r), náhrada za stratu času dobro-

voľníka zapísaného v informačnom systéme športu, pričom v zmysle doplne-
ného ustanovenia § 9 ods. 1 písm. m) je úhrn týchto príjmov do 500 eur roč-

ne od dane oslobodený; náhrada sa poskytuje za každú hodinu vykonáva-
nia dobrovoľníckej činnosti v športe, a to najviac vo výške hodinovej minimál-
nej mzdy, ktorá pre rok 2016 predstavuje 2,328 eura.

V druhom rade sa touto novelou upravilo posudzovanie sponzorského na

strane príjemcov, daňovníkov s príjmami zo športu podľa § 6, ktorí si uplatňu-
jú výdavky skutočne vynaložené [v § 17 ods. 3 písm. k) – do zdaniteľných príj-

mov, základu dane, sa sponzorské premietne postupne, do výšky odpisov
majetku nadobudnutého z týchto prostriedkov, resp. do výšky čerpania týchto

prostriedkov v danom roku], ako aj posudzovanie na strane sponzorov, a to

v § 17 ods. 19 (výdavky uznané až po zaplatení) písm. h) – len za presne urče-

ných podmienok v rozsahu podľa jeho skutočného použitia sponzorovaným
v príslušnom zdaňovacom období. Touto novelou bol do § 17 doplnený ods. 38,

ktorý sa nevzťahuje len na uplatnenie sponzorského vo výdavkoch sponzora pod-
ľa § 17 ods. 19 písm. h), ale spresňuje aj použitie ustanovení§ 17 ods. 34, 35 a 37,
§ 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, ktoré sa týkajú úprav základu

dane a limitovaných výdavkov vo forme členských príspevkov a výdavkov

na reklamné predmety;

� zákon č. 253/2015 Z. z. – účinnosť od 31. 12. 2015, 1. 1. 2016, 1. 1. 2017.

Niektoré zmeny mali vplyv už na zdanenie príjmov dosiahnutých v roku

2015; podľa § 52zg ods. 10 ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f) a g), § 19 ods. 2
písm. c) a r), § 19 ods. 3 písm. a), b), h) a j), § 20 ods. 22, § 21 ods. 2 písm. a), § 22
ods. 12, § 24 ods. 2, § 25 ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 5, § 37 ods. 1 písm. c)
a § 46b ods. 7 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú
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pri podanídaňového priznania po 31. decembri 2015, teda použili sa už pri podaní
daňového priznania za rok 2015. Pripomeňme si stručne aspoň zopár z nich:

� § 17 ods. 19 písm. f) – v § 17 ods. 19 sú uvedené výdavky uznané až po za-

platení, pričom v písm. f) bola obsiahnutá formulácia „výdavky (náklady) na
poradenské a právne služby“. Touto novelou bol predmetný text doplnený,
čím došlo ku spresneniu vymedzenia týchto výdavkov v súlade s Nariade-
ním Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza
nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností – právne služby, notár-

ske služby, účtovnícke služby, daňové poradenstvo, kód Klasifikácie pro-
duktov 69.1 a 69.2;

� § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 – došlo ku spresneniu tohto ustanovenia vzhľa-
dom na predchádzajúcu zmenu znenia § 19 ods. 1 ZDP s účinnosťou od
1. 1. 2015, t. j. ak cestovné náhrady poskytované nad rámec zákona o ces-
tovných náhradách predstavujú u zamestnanca zdaniteľný príjem, potom

u zamestnávateľa sa premietajú do daňových výdavkov;

� § 19 ods. 3 písm. b) – už za rok 2015 nebola limitovaná daňová zostatková

cena pri predaji technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na
prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 len do výšky príj-
mov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane, teda uzná sa aj strata

z predaja;

� § 22 ods. 12 – ide o umožnenie uplatnenia odpisu vo výške pripadajúcej

na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo
majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 v prípade hmotného majetku, pri ktorom je
zostatková cena limitovaným daňovým výdavkom len do výšky príjmov

(výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu;

� § 24 ods. 2 – upravuje zaradenie technického zhodnotenia budovy uhra-
deného nájomcom, ak sa budova používa na niekoľko účelov, do odpisovej

skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok;

Niektoré zmeny majú poprvý raz vplyv až na výpočet dane za rok 2016,

napr.:

� v § 5 rozšírenie okruhu príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane

o sociálnu výpomoc za presne určených podmienok a v limitovanej výške;

� zmeny v § 6 a § 43 – zavedenie prednostného zdaňovania všetkých príjmov

podľa autorského zákona zrážkou dane, ak daňovníkneuplatnípostup pod-
ľa § 43 ods. 14 ZDP, takže tento spôsob zdanenia už sa netýka iba príspevkov
do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie;

� zmeny v § 7 a § 15 - sadzba dane z osobitného základu dane z príjmov

z kapitálového majetku zisteného podľa § 7 je vždy 19 %;
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� v § 9 rozšírenie okruhu príjmov od dane oslobodených o. i. s cieľom pod-
pory motivácie investovania v rámci dlhodobého investičného sporenia a ob-
chodovania na regulovanom trhu cenných papierov,

� v § 17 a § 18 zmeny a spresnenia týkajúce sa transferového oceňovania

a transferovej dokumentácie;

� zmeny a doplnenia v nadväznosti na zrušenie možnosti oceňovania majetku
reprodukčnou obstarávacou cenou v zákone o účtovníctve s účinnosťou od
1. 1. 2016 a iné zmeny, spresnenia, doplnenia týkajúce sa oceňovania

majetku - § 25, § 25a;

� ďalšie zmeny a spresnenia, napr. pri zdaňovaní plnení pre poskytovateľov

zdravotnej starostlivosti od „držiteľov“.

1.1.2. Ustanovenia z. č. 341/2016 Z. z. s vplyvom na daň za rok 2016

V súlade s čl. III tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem vymenova-
ných bodov s účinnosťou od 1. februára 2017, resp. 1. januára 2018.

V § 52zi sú obsiahnuté prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. janu-

ára 2017.

Podľa § 52zi ustanovenie § 17 ods. 5, 6 a 19 písm. b) v znení účinnom od 1. januára
2017 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2016, t. j.
u fyzickej osoby za rok 2016

� § 17 ods. 5 - v novom znení tohto ustanovenia je o. i. namiesto pojmu „vzájom-

ný obchodný vzťah“, ktorého výklad nebol celkom jednoznačný (napr. ak ide
o vzťah medzi podnikajúcou a nepodnikajúcou blízkou osobou), použitý pojem

„kontrolovaná transakcia“, ktorý sa používa aj pri vymedzení takýchto vzťahov
medzi závislými osobami v Smernici OECD o transferovom oceňovanípre nadná-
rodné spoločnosti a správu daní. Taktiež bolo do textu doplnené slovo „podmien-

ky“, keďže na základ dane má vplyv nielen cena, ale aj podmienky pri kontrolova-
ných transakciách, ktoré by sa použili v transakciách medzi nezávislými osobami
(reálne podmienky sa porovnávajú s fiktívnymi podmienkami, ktoré zodpovedajú
princípu nezávislého vzťahu).

� § 17 ods. 6 - touto novelou bolo zmenené a doplnené aj znenie predmetného
ustanovenia, ktoré sa týka korešpondujúcich úprav základu dane, čo súvisí aj
s tým, že princípy transferového oceňovania boli (už k 1. 1. 2015) rozšírené aj na
tuzemské vzájomne prepojené osoby. Ak si daňovník sám upraví základ dane
podľa § 17 ods. 5 (alebo správcu dane vykoná takúto úpravu základu dane inej
závislej osoby na území SR), iná závislá osoba (rezident SR) môže vykonať ko-
rešpondujúcu úpravu základu dane bez toho, aby musel požiadať správcu dane
o povolenie tejto úpravy. Zároveň sa ukladá povinnosť oznámiť (na tlačive, ktoré-
ho vzor určí FR SR) správcovi dane vykonanie takejto úpravy základu dane.
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� § 17 ods. 19 písm. b) - predmetné ustanovenie bolo upravené s cieľom zvýšiť
právnu istotu daňovníka. Novelou sa spresnilo, že podmienka uznania výdavkov
až po zaplatení sa aplikuje aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za
použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér),
návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky
využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie
alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

2. Právna úprava povinnosti podať priznanie k dani

z príjmov fyzickej osoby

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňové pri-

znanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných pred-

pisov (v tomto prípade zo ZDP), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Okruh
daňovníkov, ktorí sú povinní podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, upra-

vuje § 32 ZDP. Dodajme, že daňovníkovi, ktorému nevznikla povinnosť podať daňové
priznanie podľa § 32 ZDP, ale na základe písomnej výzvy správcu dane priznanie
podá, a to v lehote určenej správcom dane vo výzve, nehrozia žiadne sankcie.

Príklad č. 1

Pán Tichý je poberateľom starobného dôchodku. V septembri 2016 začal prenajímať garáž; v súlade
s § 49a ods. 2 ZDP požiadal daňový úrad o registráciu a začal viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11
ZDP. Keďže jeho zdaniteľné príjmy z prenájmu (neznížené o výdavky) dosiahli v roku 2016 len 460 €
(nepresiahli 500€), v plnej výške sú od dane oslobodené. Daňovníkovinevzniká povinnosť daňové pri-
znanie podať.
Predpokladajme, že dňa 20. mája 2017 dostane z daňového úradu výzvu na podanie daňového pri-
znania, a to do 15 dní od doručenia výzvy; na základe výzvy ho podá v lehote určenej vo výzve (zdani-
teľné príjmy v ňom neuvedie, keďže ich nedosiahol). Žiadne ustanovenie ZDP, resp. daňového poriad-
ku neporuší, takže nevznikne dôvod uložiť mu pokutu.
V takýchto prípadoch však možno odporučiť, aby daňovník nečakal na výzvu a po skončení zdaňova-
cieho obdobia neformálnym spôsobom (ale písomne) oznámil daňovému úradu, že povinnosť podať
daňové priznanie sa naňho nevzťahuje. Ak by mu výzva predsa len bola doručená, daňové priznanie
by podať musel.

2.1 Okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podať priznanie

k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

V súlade s § 32 ods. 1 ZDP daňové priznanie za rok 2016 je povinný podať:

� daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2016 dosiahol zdaniteľné príjmy

zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu
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dane na daňovníka, t. j. sumu 1 901,67 €, pričom do úhrnu príjmov sa nepre-

mietajú príjmy zdanené zrážkou podľa § 43, ak vybratím dane zrážkou je splnená
daňová povinnosť alebo ak sa daňovník nerozhodol uplatniť postup podľa § 43
ods. 7 ZDP (v prípade rezidenta SR je možné v súlade s § 43 ods. 6 ZDP spome-
dzi príjmov zdanených zrážkou uviesť v daňovom priznaní len príjmy z vyplatenia
podielových listov);

Príklad č. 2

Pán Veselý je zamestnancom obchodnej spoločnosti Alfa, s. r. o. Jeho celoročné príjmyzo závislej čin-
nosti v roku 2016 predstavovali 10 520 €. V októbri roku 2016 vyhral v jednom reklamnom žrebovaní
vecnú výhru v hodnote 480 €, takže v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zdaneniu podlieha suma 130 €
(480€ – 350€ oslobodených od dane). Keďže pánovi Veselému okrem zdaniteľných príjmovzo závis-
lej činnosti plynuli aj iné zdaniteľné príjmy a v úhrne príjmy presiahli sumu 1 901,67€, je povinný podať
daňové priznanie – priloží k nemu aj potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti vystavené zamestnáva-
teľom, platiteľom dane.

� ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých

príjmov;

� ten, komu táto povinnosť vyplýva z § 11 ods. 9, resp. 13, prípadne § 52ze

ZDP.

V zmysle § 11 ods. 13 ZDP, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber v súlade
s § 19 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení n. p.
a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu
dane podľa odseku 10, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích ob-

dobí od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená,
o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach základ dane znížil.

Ak daňovníkovi, ktorý si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane v súlade s § 11
ods. 8 ZDP vo forme dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové spore-

nie, vyplatia sumu podľa § 64a ods. 13 alebo § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení n. p. (ďalej aj „zákona o SDS“),
vznikne mu povinnosť (§ 11 ods. 9 ZDP) zvýšiť si základ dane o sumu uplatne-

ných dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to do

troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola
táto suma vyplatená.

Ak by mu bola suma podľa § 64a ods. 13 alebo § 123ae písm. b) zákona o SDS vypla-
tená napr. v roku 2016, základ dane môže spätne zvyšovať v daňových priznaniach
za roky 2017, 2018, 2019, najneskôr však v daňovom priznaní za rok 2019, ale po-

kojne môže zvýšiť základ dane už za rok 2016.
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Poznámka:

Takúto sumu dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí v nadväznosti na § 64a ods. 9, 10 a 12 zá-
kona o SDS napr. vtedy, ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu bude zmluva o SDS uznaná za
neplatnú. Ustanovenie § 64a cit. zákona o SDS bolo zákonom č. 252/2012 Z. z. doplnené o odsek

13, podľa ktorého, ak dôchodková správcovská spoločnosť za určených okolností prevádza
z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne sumu podľa odsekov 9, 10 a 12, je

povinná vrátiť sumu týkajúcu sa zaplatených dobrovoľných príspevkov (zodpovedajúcu súčinu
počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty
dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu) osobe, na ktorej meno bol vedený

osobný dôchodkový účet, resp. ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné
prostriedky nárok. Táto suma nie je od dane oslobodená – patrí do § 8 ZDP. Podobne je to upra-
vené v § 123ae zákona o SDS. Predmetná suma tiež podlieha zdaneniu.

Z týchto ustanovení vyplýva záver:

� Prijatú sumu musí daňovník uviesť v daňovom priznaní ako príjem podľa § 8

ZDP (na riadku „iné príjmy“), pričom si od môže odpočítať zaplatené dobrovoľ-

né príspevky na starobné dôchodkové sporenie (takže sa zdaní len prípadný
výnos, zhodnotenie týchto prostriedkov). Dodajme, že v nadväznosti na to povin-
ne zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu si bude
môcť daňovníkuplatniť ako výdavok v daňovom priznaní, resp. prostredníctvom

dodatočného daňového priznania.

� V tejto súvislosti je daňovníkpovinný zvýšiť základ dane o predtým odpočítava-

né nezdaniteľné časti základu dane vo forme zaplatených dobrovoľných prí-

spevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Príklad č. 3

Pán Vážny, živnostník,zaplatil v roku 2015 dobrovoľné príspevkyna starobné dôchodkové sporenie vo
výške 660 €. V daňovom priznaní za rok 2015 si vzhľadom na výšku základu dane (18 200 €) mohol
uplatniť nezdaniteľnú sumu len vo výške 364€. Vo februári roku 2016 mal dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou vyplatenú v súlade s § 64a ods. 13 zákona o SDS sumu 850€. Najneskôr v daňovom pri-
znaní za rok 2019 musí spätne zvýšiť základ dane o sumu uplatnenú ako nezdaniteľná časť základu
dane v celkovej výške 364 €. Zároveň sumu 850 € uvedie v daňovom priznaní za rok 2016 ako príjem
podľa § 8 ZDP a zníži ju o zaplatené dobrovoľné príspevky vo výške 660 € – zdaní teda toto reálne
zhodnotenie prostriedkov.

V nadväznosti na otvorenie II. piliera od 15. 3. 2015 do 15. 6. 2015 bolo do ZDP

doplnené ďalšie prechodné ustanovenie – § 52ze ZDP – účinné od 15. 3. 2015.

Podľa tohto ustanovenia daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdo-
biach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8, je povinný zvýšiť si

základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacíchobdobiach znížil základ dane, ak
mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona o SDS a
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a) bola mu vyplatená suma podľa osobitného predpisu, § 123aq ods. 5 písm. b)
a ods. 6 písm. b) a c) zákona o SDS, podanímdaňového priznania za zdaňovacie

obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne na-

sledujúce zdaňovacie obdobie,

b) uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobné-
ho dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu, § 33a ods. 4 zá-
kona o SDS, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom

bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňo-

vacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitné-
ho predpisu – § 123aq ods. 2 zákona o SDS.

Ide teda o daňovníkov, ktorým zaniklo právne postavenie sporiteľa a bola im vyplate-
ná predmetná suma z dobrovoľných príspevkov, resp. uzatvorili dohodu o vyplácaní
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výbe-
rom. Podľa § 33a ods. 4 zákona o SDS vyplácanie starobného dôchodku a predčas-
ného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak je
aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných
príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dô-
chodku programovým výberom možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodno-
te dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov alebo jej časť.
V súlade s § 32 ods. 2 a 3 ZDP daňové priznanie za rok 2016 je povinný podať aj

daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

(napr. z pracovného pomeru) presahujúce sumu 1 901,67 €, ak nastane jedna zo
siedmich možných situácií:

� tento daňovník písomne nepožiada svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane (ďalej aj „zamestnávateľ“), do 15. februára 2017 o vykonanie ročného

zúčtovania preddavkov na daň;

Príklad č. 4

Pani Milá pracuje v spoločnosti Beta, a. s., kde si na základe podpísanéhovyhlásenia podľa § 36 ods. 6
ZDP uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V roku 2016 mala okrem týchto príjmov
z pracovného pomeru vo výške 14 675 € aj odmenu z dohody o vykonanípráce (tiež príjem podľa § 5),
pričom vyplácajúci subjekt (Omega, s. r. o.) jej z celkovej sumy 200 € zrazil poistné 22 € a preddavok
na daň podľa § 35 ZDP sadzbou 19 % vo výške 33,82€. Keďže daňovníčkadosiahla zdaniteľné príjmy
len zo závislej činnosti, môže svojho zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka, požiadať do 15. 2. 2017 o vykonanie ročného zúčtovania. K tlačivu žiadosti priloží
aj potvrdenie o príjmochvystavené a doručené spoločnosťou s r. o. do 10. februára 2017 – aby ho však
mala včas k dispozícii, musí o vystavenie potvrdenia požiadať s. r. o. do pondelka 6. februára 2017
(keďže 5. február pripadá na nedeľu) v súlade s § 39 ods. 5 písm. b) ZDP.
Ak by však o vykonanie ročného zúčtovania spoločnosť Beta, a. s., včas nepožiadala, vznikla by jej po-
vinnosť podať daňové priznanie.
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� požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredloží

mu v ustanovenej lehote potrebné doklady podľa § 38 ods. 5 (napr. potvrde-
nia o príjmoch zo závislej činnosti od svojich ostatných zamestnávateľov, ak uza-
tvoril s nimi napr. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
a boli mu vyplatené odmeny z týchto dohôd), alebo

� zamestnávateľ daňovníkovi poskytol v roku 2016 len nepeňažné plnenie, resp.
nepeňažné plnenie tvorilo takú časť zdaniteľnej mzdy, že z príjmu nebolo možné
zraziť preddavok na daň, a to ani pri najbližšom peňažnom plnení – v súlade s § 35
ods. 3 písm. a) ZDP sa v takomto prípade daň vyrovná v rámci ročného zúčtovania
alebo pri podanídaňového priznania, alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť
podať daňové priznanie, daň sa považuje v lehote na podanie daňového priznania
za vyrovnanú – typickým príkladom je poskytnutie vianočného balíčka, napr. kolek-
cií, bývalému zamestnancovi, poberateľovi starobného dôchodku; dodajme, že
v prípade nepeňažných plnení – zamestnaneckých benefitov podľa § 5 ods. 3

písm. d) ZDP zdaňovaných navýšením podľa prílohy č. 6 ZDP (brutáciou) sa

tento postup neuplatňuje a v súlade s § 35 ods. 6 zamestnávateľ odvedie pred-
davky na daň za zamestnanca do piatich dní od poskytnutia tohto benefitu, resp.

� daňovníkovi síce bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale

(neskôr si uvedomil, že) zamestnávateľovi, ktorý mu ročné zúčtovanie vyko-

nal, nepredložil požadované doklady od všetkých svojich ostatných za-

mestnávateľov, resp. dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až

§ 8 ZDP (napr. zdaniteľný príjem z predaja garáže) vrátane príjmov, z ktorých sa
daň vyberá zrážkou, pri ktorých uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, čiže mieni
ich uviesť v daňovom priznaní (ako už bolo uvedené, v prípade „našich“ daňových
rezidentov SR možno spomedzi príjmov zdanených zrážkou v daňovom priznaní
za rok 2016 uviesť už len príjmyz vyplatenia podielových listov) – v takýchto prípa-
doch k daňovému priznaniu priloží aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúč-
tovaní podľa § 39 ods. 6 ZDP;

Príklad č. 5

Pani Tichá pracuje u živnostníka pána Veselého – u tohto zamestnávateľa si uplatňuje nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka. Požiada ho o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016.
Až v máji 2017 si uvedomí,že urobila chybu, nemala žiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ale podať
daňové priznanie, lebo v uplynulom zdaňovacom období dosiahla aj zdaniteľný príjem 310 eur od isté-
ho vydavateľstva vo forme autorského honorára za poviedku a v súlade s 43 ods. 14 ZDP sa dohodli,
že z príjmu sa daň nevyberie zrážkou – takýto príjem patriaci do § 6 ZDP je autor povinný zdaniť pro-
stredníctvom podaného daňového priznania.
Koncom mája podá („riadne“) daňové priznanie, uvedie v ňom obidva druhy príjmov a priloží k nemu aj
doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní.Musípočítať s tým, že za správny delikt (oneskorene
podané daňové priznanie) jej daňový úrad uloží pokutu (najmenej 30 €). V tomto prípade nemožno
použiť ustanovenie § 32 ods. 9 ZDP, nejde o dodatočné daňové priznanie, keďže daňovníčke vznikla
povinnosť podať daňové priznanie, a to do konca marca 2017.
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� tieto príjmy zo závislej činnosti plynuli zo zdrojov v zahraničí (okrem špecific-
kých prípadovuvedených v § 32 odseku 4 ZDP), čiže ide o príjmy zo závislej čin-

nosti vykonávanej v zahraničí, resp.

Príklad č. 6

Pán Vysoký mal v roku 2016 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, pričom šesť mesiacov ju vykoná-
val na Slovensku, pár mesiacov bol nezamestnaný (neplynuli mu žiadne zdaniteľné príjmy)a tri mesia-
ce pracoval v Rakúsku v istej rakúskej spoločnosti. Tieto príjmy sú v súlade s príslušnou medzinárod-
nou zmluvou [č. 48/1979 Zb.] v Rakúsku zdaniteľné a aj boli v zahraničí podrobené zdaneniu. Pán Vy-
soký naďalej je naším daňovým rezidentom – má tu trvalý pobyt, žije tu jeho manželka a deti, má tu
stredisko svojich životných záujmov. Do konca marca 2017 musí na Slovensku podať daňové prizna-
nie, uviesť v ňom svoje celosvetové zdaniteľné príjmy, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia
použije v súlade s touto medzinárodnou zmluvou metódu vyňatia. Jej podstata spočívav tom, že príjmy
zo zahraničia sa v daňovom priznaní uvedú a do základu dane zahrnú, ale v ďalšom kroku pri výpočte
dane sa z neho vyjmú, vyberú. Ak by mal daňovník len tieto príjmy,daň na Slovensku by vypočítalv nu-
lovej výške, v prípade kombinácie príjmov zo zahraničia s príjmami zo zdrojov v SR sa mu v konečnom
dôsledku zdania u nás len príjmy tuzemské.
Ak by pracoval v Českej republike, dosiahnuté príjmy by mu český zamestnávateľ oprávnene zdaňo-
val. V daňovom priznaní na Slovensku by uviedol všetky svoje príjmy a na zamedzenie dvojitého zda-
nenia by mohol (tiež) použiť metódu vyňatia, a to v súlade s § 45 ods. 3 písm.c) ZDP, aj keď z príslušnej
medzinárodnej zmluvy [č. 238/2003 Z. z.] vyplýva metóda zápočtu. Podmienkou na uplatnenie metódy
vyňatia v súlade s citovaným ustanovením je preukázateľné zdanenie príjmu zo závislej činnosti v za-
hraničí.

� príjmy zo závislej činnosti plynuli daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý nie je

platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP – sú to
teda príjmyza prácu vykonávanú na našom územípre takéhoto zamestnávateľa;

Príklad č. 7

Pán Malý, daňový rezident SR, vykonáva na území SR na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na
štyri mesiace s istou nemeckou spoločnosťou práce, ktoré majú pre túto spoločnosť len pomocný cha-
rakter, pričom tento zamestnávateľ nemá u nás stálu prevádzkareň.
Keďže zamestnávateľ (s. r. o.) nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, nemá povinnosť
v priebehu roka vyplácané sumy zdaňovať a po skončení roka vykonať na základe žiadosti ročné zúč-
tovanie; pán Malý si teda musí sám platiť preddavky na daň podľa § 34 ods. 6 ZDP a po skončení roka
podať daňové priznanie.

� v zmysle § 38 ods. 8 ZDP sa povinnosť podať daňové priznanie vzťahuje aj na da-
ňovníka, ktorého zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu (typickým prí-
kladom je likvidácia obchodnej spoločnosti podľa § 70 Obchodného zákonníka).

2.2 Kto nie je povinný podať daňové priznanie

Podľa § 32 ods. 4 ZDP daňové priznanie nie je povinný podať daňovník,ktorý má len:
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a) príjmy zo závislej činnosti (pokiaľ sa naňho nevzťahuje ani jedna alternatíva
z predchádzajúceho bodu, teda nie je povinný podať priznanie podľa § 32 ods. 2
alebo 3 ZDP),

b) príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, alebo

c) príjmy podľa § 5 ZDP od zahraničného zastupiteľského úradu na našom úze-

mí, ak je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

d) príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 ZDP) plynúce zamestnancom Európskej

únie alebo jej orgánov (teda zamestnancom tejto inštitúcie), ktoré boli preuká-

zateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo

e) príjmy od dane oslobodené – aj okruhom týchto príjmov sa budeme zaoberať po-
drobnejšie, a to v bode 3.

Možno len poznamenať, že kvôli jednoznačnosti mali by tam byť uvedené aj príjmy,

ktoré nie sú predmetom dane, a tiež kombinácia takýchto príjmov – v praxi sa
uvedené ustanovenie takto logicky (a v prospech daňovníka) aplikuje; pochopiteľne,
daňové priznanie nie je povinná podať ani tá fyzická osoba, na ktorú sa nevzťahuje
žiadna z alternatív uvedených v § 32 ods. 1 – 3 ZDP.

Príklad č. 8

Pán Malý bol začiatkom roka 2016 nezamestnaný, neplynuli mu zdaniteľné príjmy; potom začal prena-
jímať nehnuteľnosť (byt), pričom zdaniteľné príjmy za rok predstavujú celkovo 1 600€ (2 100€ – 500€
od dane oslobodených), čiže nepresahujú sumu 1 901,67€. Nevzniká mu povinnosť podať daňové pri-
znanie. Aby ho správca dane (ako zaregistrovaného daňovníka) na podanie priznania nevyzýval, ne-
formálnym spôsobom písomne mu túto skutočnosť oznámi (tento postup sa odporúča, aj keď nie je
v daňovom poriadku upravený). Ak by mu napriek tomu bola doručená výzva na podanie daňového pri-
znania, musel by ho podať. Od zdaniteľného príjmu1 600€ by odpočítalskutočne vynaložené výdavky
(1 000€) v rovnakej pomernej výške (1 600 : 2 100 x 1 000), teda vo výške 761,90€, a keďže pri tomto
pasívnom príjme si nezdaniteľné časti základu dane uplatniť nemožno, daň by vyčíslil vo výške
159,23€ (1 600 – 761,90 = 838,10 x 0,19 = 159,239€, po zaokrúhlení159,23€). Vzhľadom na znenie
§ 46a ZDP by ju však neplatil. V zmysle cit. ustanovenia daň sa neplatí a nevyrubí, ak v zdaňovacom
období nepresiahne 17 € alebo, ak celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby nepresiahnu 50 % sumy
uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, čiže ak v roku 2016 celkové zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu
1 901,67 €.

Daňové priznanie však možno podať aj v prípade, ak táto povinnosť daňovníkovi ne-
vznikla, teda na báze dobrovoľnosti.

Poznámka:

Na § 32 ZDP nadväzuje § 38 ZDP upravujúci ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo

závislej činnosti (§ 5). Z § 38 vyplýva o. i., že daňovník,ktorý v zdaňovacom obdobídosiahol (zdani-
teľné) príjmy len zo závislej činnosti (a prípadneaj príjmyzdanené podľa § 43 zrážkou, pri ktorých ne-
použije postup podľa § 43 ods. 7, teda ich neuvedie v daňovom priznaní) alebo ktorý nie je povinný
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zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9, 13, resp. § 52ze, môže svojho posledného zamestnávateľa,
u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú sumu na daňovníkaa daňový bonus (príp. ktoréhokoľvek z nich,
ak si tieto výhody v priebehu roka neuplatňoval), písomne požiadať do 15. februára po uplynutí
zdaňovacieho obdobia (konkrétne do 15. 2. 2017) o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej
sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých (svojich) zamestnávateľov. Zamestnávateľ ho vykoná v súlade
s § 38 ZDP najneskôr do 31. marca a zamestnancovi doručído konca apríla doklad o vykonanom

ročnom zúčtovaní.

V zmysle § 38 ods. 3 ZDP zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie len

u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32. Na druhej strane,
vzhľadom na skúsenosti z praxe, bolo priamo do ZDP (§ 39 ods. 6) zakotvené, že platiteľ dane je

povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, do 10 dní od doručenia

tejto žiadosti vydať (v tomto prípade bez podmienky doručenia) doplnený doklad o vykonanom

ročnom zúčtovaní – má obsahovať informáciu o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplat-
ku, zamestnaneckej prémie, resp. daňového bonusu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Zamest-
návateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vyko-
nanom ročnom zúčtovaní, nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy
daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v tomto
doklade.
Chronologicky: Ak zamestnávateľa (napr. spoločnosť Delta, s. r. o.) konkrétny zamestnanec
nepožiada do 5. (v roku 2017 do 6.) februára o vystavenie potvrdenia (aby ho mal k dispozícii do 10.
februára a mohol ho predložiť do 15. februára tomu zamestnávateľovi, ktorý mu vykoná ročné zúčto-
vanie), ani nepožiada spoločnosť Delta, s. r. o. do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania, po-
tom má zamestnávateľ – spoločnosť Delta, s. r. o. – povinnosť v zmysle § 39 ods. 5 ZDP tomuto za-
mestnancovi (bez žiadosti) najneskôr do 10. marca vystaviť a aj doručiť potvrdenie. Ak však na zá-
klade žiadosti zamestnanca vykoná ročné zúčtovanie, doručí mu doklad o vykonanom ročnom zúč-
tovaní.

2.3 Podanie daňového priznania na báze dobrovoľnosti

V súlade s § 32 ods. 5 ZDP daňové priznanie môže podať aj osoba, ktorej táto

povinnosť nevznikla.

Aj v tomto prípade však musí dodržať lehotu na podanie daňového priznania

ustanovenú v § 49 ods. 2 ZDP (resp. lehotu predĺženú v súlade s § 49 ods. 3 ZDP). Je
to zaujímavé, pochopiteľne, v tých prípadoch, keď daňovníkovi vznikne na základe
daňového priznania daňový preplatok.

Takáto situácia nastane vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia bola zrazená

daň alebo preddavok na daň a celoročná daň vyčíslená v daňovom priznaní je

nižšia. Počet takýchto daňových priznaní sa v posledných rokoch výrazne znížil,
keďže príjmy zdanené zrážkou sa v daňovom priznaní za rok 2011 a roky nasle-

dujúce nemôžu uviesť (výnimku predstavujú len príjmy uvedené v § 43 ods. 6 ZDP).
V niektorých prípadoch však naďalej môžu vznikať daňové preplatky vypočítané v (aj
dobrovoľne) podaných daňových priznaniach.
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a) Daňový preplatok môže vzniknúť z dôvodu neuplatnenia nezdaniteľnej časti zá-

kladu dane (ďalej aj „NČZD“) na daňovníka pri príjmoch zo závislej činnosti

(ďalej aj „ZČ“) počas zdaňovacieho obdobia (vo vyhlásení podľa § 36 ods. 6),

ale až po jeho skončení. Daňovníci uzatvorili napr. dohody o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru, pričom u zamestnávateľa nepodpísali vyhláse-

nie podľa § 36 ods. 6 ZDP, takže si včas neuplatnili nezdaniteľnú časť základu

dane na daňovníka. Za týchto okolností mali zrazený preddavok na daň podľa
§ 35 ZDP. Dodatočne si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka môžu

uplatniť buď v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, alebo v podanom

daňovom priznaní, na základe čoho im vznikne daňový preplatok.

Príklad č. 9

Študent vysokej školy Daniel (23-ročný) dosiahol v roku 2016 zdaniteľné príjmy len vo forme dvoch od-
mien z dvoch dohôd o brigádnickej práci študentov v celkovej výške 300€ za dva mesiace (140€ za júl
a 160 € za september). Na tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ vydanom Sociálnou poisťovňou
uviedol prvému a neskôr druhému zamestnávateľovi, že (iba) túto dohodu (súčasne) určuje podľa
§ 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenív zneníneskoršíchpredpisov ako dohodu, na zá-
klade ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia; mesačný príjem
nepresiahol 200€, takže poistné na sociálne poistenie neplatil (výnimka z platenia poistného sa týka aj
zdravotného poistenia). Nepodpísal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, teda neuplatnil si nezdaniteľnú
časť základu dane na daňovníka a zamestnávatelia mu zo zdaniteľnej mzdy vypočítali a vybrali pred-
davky na daň: prvý 26,60€, druhý 30,40€, teda v celkovej výške 57,00€. Vzhľadom na výšku dosiah-
nutých príjmov študentovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ani v prípade, ak o ročné zúčto-
vanie nepožiada. Pokiaľ sa však rozhodne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania alebo podať da-
ňové priznanie, po uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu vznikne preplatok na
dani vo výške 57 €.
Pokiaľ by výška odmien presahovala 1 901,67€, študent by musel požiadať o vykonanie ročného zúč-
tovania alebo by bol povinný podať daňové priznanie. Napr. pri príjme3 000€ by po uplatnenínezdani-
teľnej časti základu dane na daňovníka daň bola v nulovej výške a preplatok na dani by (tiež) predsta-
voval úhrn zrazených preddavkov na daň.

b) Daňový preplatok (len) na základe daňového priznania podaného dobrovoľne
(ale nie na základe vykonania ročného zúčtovania) môže vzniknúť tiež apliká-
ciou § 46a ZDP – Minimálna výška dane fyzickej osoby. Daň za rok 2016 sa

nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 € alebo celko-

vé zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu

50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, teda nepresiahnu sumu

1 901,67 €. Týka sa to najmä poberateľov dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6

ZDP, ktorí vzhľadom na výšku celoročného dôchodku nemajú nárok na nezda-

niteľnú časť základu dane na daňovníka, a to v prípade dosiahnutia príjmov zo
závislej činnosti, resp. aj v kombinácii s inými príjmami, ak ich celkové zdaniteľné
príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a)
ZDP. Tento postup môže použiť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
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poberajúci niektorý z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP, ak úhrn jeho zda-
niteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom
zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka,
ktoré mu plynú zo zdrojov na územíSlovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ako už bolo uvedené, aplikácia § 46a ZDP je zaujímavá najmä pre dôchodcov

s ročným úhrnom dôchodkov podľa § 11 ods. 6 ZDP vyšším než 3 803,33 €.

V citovanom ustanovení je uvedené, že tento postup sa nepoužije v prípade:

� ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 ZDP,

� pri vyberaní dane zrážkou podľa § 43 (teda v momente zrážky dane),

� pri zrážanípreddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 (v danom

� okamihu),

� ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 44 (tiež v uvedenom momente).

Ak daňovník podáva daňové priznanie, musí v ňom uviesť VŠETKY dosiahnuté
zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prená-
jmu, ostatné príjmy podľa § 8 a pod., čiže všetky príjmy, ktoré sa zdaňujú práve

prostredníctvom daňového priznania podaného po uplynutí roka. Rovnako
v ňom musí uviesť všetky príjmy zo závislej činnosti zdanené preddavkovo pod-

ľa § 35 ZDP. Ak tieto príjmy, ktoré v podanom daňovom priznaní musia byť

uvedené (a prípadne aj príjmy z vyplatenia podielových listov zdanené zrážkou
dane, pokiaľ ich daňovník chce uviesť), nepresahujú polovicu nezdaniteľnej

časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 901,67 €, daň sa v zmysle § 46a

nevyrubí a neplatí (je nulová), takže sumy zrazené v priebehu roka predsta-

vujú preplatok na dani; okrem preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
môže ísť aj o daň zrazenú pri vyplatení podielových listov. Ak tieto príjmy v úhrne
presahujú polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, žiadny da-

ňový preplatok nevzniká.

Pri aplikácii § 46a ZDP sa uvedie daň (daňová povinnosť) vo výške 0 (nula)

na riadku 56 tlačiva typu A, resp. na r. 105 tlačiva typu B.

Príklad č. 10

Pán Starý už niekoľko rokov poberá starobný dôchodok, ktorý ročne presahuje sumu 3 803,33 €.
V máji 2016 uzatvoril so spoločnosťou Beta, s. r. o., dohodu o vykonaní práce a v júni mu vyplatili od-
menu – zo sumy 1 000€ vyplácajúci subjekt vybral poistné 40€ a preddavok na daň 182,40€. Po apli-
kácii § 46a ZDP na základe dobrovoľne podaného daňového priznania daňovníkovi vznikne preplatok
na dani vo výške 182,40 €.
Ak by požiadal spoločnosť Beta, s. r. o., o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti, vypočítaná daň by činila 182,40 € a žiadny preplatok by nevznikol – postup podľa
§ 46a ZDP (daň sa nevyrubía neplatí) sa na zamestnávateľa – platiteľa dane, naďalej nevzťahuje, lebo
daň vyrubuje len daňový úrad.
Dodajme tiež: Ak by výška odmeny presahovala 1 901,67 €, ustanovenie § 46a ZDP by sa nedalo
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využiť a daňový preplatok by nevznikol. Zároveň dodajme, že vzhľadom na výšku dosiahnutého príjmu
by v takomto prípade pán Starý buď musel požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, alebo by bol
povinný podať daňové priznanie.

c) Možnosť vzniku daňového preplatku na základe dobrovoľne podaného daňového
priznania sa týka aj príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplate-

nia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) ZDP, keďže tieto príjmyzdanené zrážkou

sú uvedené v § 43 ods. 6 ZDP a naďalej sa v daňových priznaniach uvádzať

môžu. Reálny význam to však má len pre daňovníkov s veľmi nízkymi zdaniteľ-
nými príjmami v úhrne nepresahujúcom sumu 1 901,67 €, ktorí môžu aplikovať
§ 46a ZDP, pretože je potrebné mať na zreteli aj skutočnosť, že tento príjem patrí
medzi pasívne, pri ktorých si nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu

dane.

Príklad č. 11

Pán Skromný, ktorý bol počas celého roku 2015 nezamestnaný, obstaral ešte pred tromi rokmi po-
dielové listy, pričom vklad (predajná cena podielových listov pri ich vydaní) bol 1 100 €. V roku 2016
požiadal správcovskú spoločnosť o ich vyplatenie. Jeho výnos dosiahol 800 €; správcovská spoloč-
nosť mu v súlade s § 43 ods. 10 ZDP z rozdielu medzi vyplácanou nezdanenou sumou 1 900 € a vkla-
dom podielnika 1 100 € zrazila daň 152 €.
Podľa § 43 ods. 6 písm.c) ZDP túto daň je možné považovať za preddavok na daň, takže v súlade s § 4
ods. 6 a § 43 ods. 7 (naďalej) je možné tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní s tým, že zrazená daň
sa odpočíta ako preddavok na daň od výslednej dane; ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vy-
počítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, vzniká nárok na vrátenie daňového preplatku.
Pán Skromný uvedie v daňovom priznaníza rok 2016 v tab. č. 2 na r. 7 príjem1 900€, výdavok 1 100€
a vyčísli osobitný základ dane vo výške 800 € (uvedie ho na r. 68 a ďalších); na riadku 91 vypočíta
daň 152 € a uvedie ju aj na r. 94, 100 a 104. Na r. 105 uvedie v súlade s § 46a ZDP nulu, keďže jeho
celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 €; nulu potom napíše aj na r. 107. Na r. 113 uve-
die zrazenú sumu 152 €, takže daňový preplatok (r. 121) predstavuje 152 €. Je však potrebné vziať do
úvahy aj platenie poistného na zdravotné poistenie – pri sadzbe 14 % predstavuje 112 €, takže vý-
sledná celková úspora činí (len) 40€ (152 € – 112 €), t. j. 5 % z 800 €.

K podielovým listom na doplnenie: Daňový preplatok môže vzniknúť aj apliká-
ciou § 7 ods. 5 ZDP, ktorý umožňuje navzájom kompenzovať zisky a straty z via-
cerých vyplatených podielových listov podielnika. Môže sa to týkať napr. daňovní-
ka s príjmami zo závislej činnosti, ktorý okrem týchto príjmov mal v roku 2016 vy-
platené dva podielové listy (presnejšie podielové listy v dvoch fondoch, ktoré boli
redemované k dvom rozdielnym dátumom) – jeden so ziskom, druhý so stratou.

d) Daňový preplatok môže vznikať tiež daňovníkom s obmedzenou daňovou po-

vinnosťou, daňovým nerezidentom SR, ktorí v súlade s § 43 ods. 6 ZDP uvedú vo
svojich dobrovoľne podaných daňových priznaniach príjmy zdanené zrážkou.

Konkrétne sa to týka príjmov:
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� z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej
podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slo-
venskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo ale-
bo cez sprostredkujúcu osobu podľa § 16 ods. 1 písm. d) ZDP, pričom pro-
stredníctvom podaného daňového priznania si daňovník môže uplatniť výdav-
ky, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a prípadne za určených
podmienok ďalšie výhody, ako napr. nezdaniteľnú časť základu dane na
manželku a daňový bonus,

� podľa § 16 ods. 1 písm. e) vyplatených „našimi“ daňovníkmis neobmedzenou
daňovou povinnosťou a stálymi prevádzkarňami daňovníkov s obmedzenou
daňovou povinnosťou, a to uvedených v prvom, druhom a štvrtom bode (napr.
odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemy-
selného vlastníctva,odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie
autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, nájomného ale-
bo príjmov plynúcich z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území
SR), ďalej úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov
podľa osobitného predpisu a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich
vyplatenia (vrátenia) u daňovníkaz členského štátu Európskej únie a daňovní-
ka s obmedzenou daňovou povinnosťou v ďalších štátoch tvoriacich Európsky
hospodársky priestor.

Príklad č. 12

Umelec z Českej republiky, rezident ČR, mal v máji 2016 svoje verejné vystúpenie na Slovensku. V sú-
lade s čl. 16 príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia č. 238/2003 Z. z. môžu
byť takéto príjmy zdanené v štáte výkonu činnosti, na Slovensku. Ide o príjmy zo zdrojov na území Slo-
venskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. d); v zmysle § 43 ods. 2 ZDP sa z týchto príjmov plynúcich
daňovníkoms obmedzenou daňovou povinnosťou daň vyberá zrážkou, a to sadzbou 19 % – vyberie ju
vyplácajúci subjekt, napr. sprostredkujúca osoba – rezident SR. Dodajme – ak by vystúpenie spro-
stredkovala napr. česká agentúra, ktorá nemá povinnosti platiteľa dane podľa ZDP, príjemby sa zdanil
na základe podaného daňového priznania.
Podľa § 43 ods. 4 ZDP základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmochuvedených v odsekoch 2
a 3 je iba príjem, ak sa nepostupuje podľa odseku 5, 9 alebo odseku 10. s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa
od týchto príjmov pri výpočte dane nemôže odpočítať paušálny výdavok vo výške 40 % z príjmov. Po
skončení roka si daňovník prostredníctvom daňového priznania môže uplatniť napr. skutočne vyna-
ložené výdavky, ale aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čím mu vznikne daňový
preplatok.

Na porovnanie:

Ak by náš umelec mal vystúpenie v Čechách, v súlade s čl. 16 príslušnej medzinárodnej zmluvy by sa
príjemzdanil v ČR podľa ich právnej úpravy. Dodajme, že daňovníkby bol povinný tento príjemzahrnúť
do svojich celosvetových príjmov uvádzaných v daňovom priznaní podanom v SR, pričom na zame-
dzenie dvojitého zdanenia by uplatnil v súlade s touto medzinárodnou zmluvou metódu zápočtu dane –
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štát daňovej rezidencie má zamedziť dvojitému zdaneniu (článok 22, príslušnej medzinárodnej zmlu-
vy). Uvedený článok 16 tejto medzinárodnej zmluvy sa v prípade umelcov vzťahuje na príjmy z vystú-
pení s prvkom zábavy, ale nevzťahuje sa na príjmy týkajúce sa administratívy a technickej podpory,
napr. príjmy kameramanov, producentov, choreografov.

3. Zdaniteľné príjmy uvádzané v daňovom priznaní

V daňových priznaniach sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy.

Podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom

dane a zároveň nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medziná-

rodnej zmluvy.

Dodajme, že podobne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň príjmov zo závislej
činnosti sa prihliada len na príjmy, ktoré sú zdaniteľné.

3.1 Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom dane z príjmov fyzických osôb sú:

a) príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),

b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia
diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP),

c) príjmyz kapitálového majetku (§ 7 ZDP) – tvorí sa z nich osobitný základ dane,

d) ostatné príjmy (§ 8 ZDP).

Vo vzťahu k zahraničiu si uveďme, že:

Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda da-
ňového rezidenta SR, je podľa § 2 písm. f) ZDP príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na
území Slovenskej republiky aj zo zdrojov v zahraničí. „Náš“ daňový rezident zdaňuje
na Slovensku svoje celosvetové príjmy. Na daň zaplatenú v zahraničí sa prihlia-

da v súlade s § 45 ZDP a s príslušnou medzinárodnou zmluvou.

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňového
nerezidenta SR, je podľa § 2 písm. g) ZDP príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na úze-

mí Slovenskej republiky podľa § 16 ZDP, napr. z činností vykonávaných prostred-
níctvom jeho stálej prevádzkarne na území SR alebo zo závislej činnosti vykonávanej
na území SR.

Daňovníkov dane z príjmov fyzickej osoby môžeme z tohto aspektu rozsahu zdaňo-
vania príjmov rozdeliť na dve skupiny:

a) daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou – sú to fyzické osoby
uvedené v § 2 písm. d) ZDP, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý
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pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavajú (aspoň 183 dní v príslušnom zdaňovacom
období),

b) daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou – podľa § 2 písm. e) ZDP
sú to fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ani
sa tu obvykle nezdržiavajú. V súlade s § 2 písm. e) bodom 2 ZDP je daňovníkom
s obmedzenou daňovou povinnosťou aj fyzická osoba, ktorá sa na území Sloven-
skej republiky obvykle zdržiava, ale len na účely štúdia alebo liečenia, alebo ktorá
hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových
obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Sloven-
skej republiky.

Ak konkrétna fyzická osoba môže byť považovaná za daňovníka s neobmedzenou
daňovou povinnosťou podľa vnútroštátnych predpisov dvoch štátov (napr. v jednej
krajine má trvalý pobyt a v druhej sa obvykle zdržiava), v takom prípade sa pri určení

daňového domicilu, daňovej rezidencie, použijú tzv. rozhraničovacie pravidlá

v zmysle čl. 4 príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Citovaný článok obsahuje jednotlivé kritériá, ktorých poradie sa musí rešpekto-

vať. Zväčša sa daňová rezidencia určí podľa strediska životných záujmov (v pod-
state ide o štát, ku ktorému má konkrétna osoba bližšie rodinné, osobné a hospodár-
ske vzťahy – zväčša žije tam so svojou rodinou a pracuje).

Napr. v prípade Veľkej Británie sa postupuje podľa článku 4 príslušnej zmluvy uverej-
nenej v Zbierke zákonov – č. 89/1992 Zb. (ďalej len „zmluva“). Podľa článku 4 ods. 2
písm. a) zmluvy sa takáto fyzická osoba považuje za rezidenta len toho zmluvného
štátu, v ktorom má (k dispozícii) stály byt (pričom ho nemusí vlastniť, ale má právo sa
v ňom zdržiavať). Ak má (k dispozícii) stály byt v obidvoch štátoch, považuje sa za re-
zidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko
životných záujmov). V zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) zmluvy, ak sa nemôže určiť,

v ktorom zmluvnom štáte má táto osoba stredisko životných záujmov, alebo ak

nemá stály byt v žiadnom zmluvnom štáte, predpokladá sa, že je rezidentom

toho zmluvného štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.

Každý štát má záujem zdaniť všetky príjmy svojich daňových rezidentov, ako aj všet-
ky príjmy plynúce zo zdrojov na jeho území. Aby nedochádzalo k medzinárodnému
dvojitému zdaneniu príjmov dosiahnutých zo zdrojov jedného štátu daňovým reziden-
tom iného štátu, prijímajú sa dvojaké opatrenia:

� vnútroštátne – v ZDP je to § 45, ale aj § 5 ods. 7 písm. g),

� medzinárodné – v podobe medzinárodných zmlúv (v zmysle § 1 ZDP), najmä
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Základnými metódami vylúčenia dvojitého zdanenia sú:

a) metóda vyňatia (keď od 1. 1. 2004 bola u nás zavedená rovná daň, nešlo už
o vyňatie s výhradou progresie, ako to bolo do konca roku 2003 a ako to umožňuje
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napr. zmluva so SRN; na druhej strane po opätovnom zavedení progresie zdane-
nia príjmov fyzických osôb (doplnením sadzby dane 25 %) ustanovenie § 45 ZDP
nebolo upravené a naďalej sa uplatňuje metóda vyňatia),

b) metóda jednoduchého zápočtu – problematikou zamedzenia dvojitého zdane-
nia sme sa už zaoberali (príklad č. 6 a pod.) a ešte budeme zaoberať aj na praktic-
kých príkladoch.

Ktorú metódu je možné pri jednotlivých druhoch príjmov využiť, to vyplýva z článku 23
(resp. 22) príslušnej medzinárodnej zmluvy (v súlade s modelovou zmluvou OECD
označeného zväčša „Spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia“) a z dikcie § 45 ZDP.

3.2 Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie sú príjmy taxatívne uvedené v § 3 ods. 2 a v § 5 ods. 5 ZDP.

V zmysle ustanovení § 3 ods. 2 písm. a) ide o príjmy získané dedením, vydaním podľa
osobitných predpisov, darovaním nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo práv, avšak
s výnimkou príjmov z nich plynúcich a s výnimkou darov v prípadoch, ak boli prijaté
v súvislosti so závislou činnosťou (§ 5) alebo s príjmami podľa § 6 ZDP, pričom pred-
metom dane sú – naďalej – aj všetky dary, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdra-
votnej starostlivosti od držiteľa.

Predmet dane netvoria do konca roku 2016 napr. ani podiely na zisku (dividendy)
vyšpecifikované v § 3 ods. 2 písm. c) ZDP. [Od podielov na zisku je potrebné odlišo-
vať odmeny členov štatutárnych a iných orgánov právnických osôb za výkon funkcie:
u príjemcu podliehajú zdaneniu podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP a u vyplácajúceho sub-
jektu sú daňovým výdavkom].

V zmysle § 52 ods. 24 ZDP sa citované ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) ZDP použije
na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia po nadobudnutí účinnosti
ZDP (teda za rok 2004 a roky nasledujúce), ako aj na vyrovnacie podiely a na po-
diely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po 1. 1. 2004. Po-

diely na zisku vykázanom za rok 2003 a predchádzajúce roky podliehajú zdane-

niu; v daňových priznaniach za rok 2016 sa uvádzajú podiely na zisku vykáza-

nom za rok 2003 a predchádzajúce roky, ktoré boli vyplatené v roku 2016 – fyzic-
ké osoby ich uvádzajú v tabuľke č. 3 medzi ostatnými príjmami podľa § 8 ZDP na r. 15
„iné“. [Výnimočne sa posudzovali len v r. 2013. Zákon č. 395/2012 Z. z. špecificky
upravil zdanenie podielov na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decem-
bra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. 12. 2012 a boli vy-
platené za ustanovených podmienok od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, a to
sadzbou dane 15 % v súlade s § 51d (s určenými výnimkami).] Podľa § 3 ods. 2
písm. d) ZDP z predmetu dane je vylúčený podiel člena pozemkového spoločen-

stva s právnou subjektivitou na výnosoch a majetku, a to už od 1. 1. 2004.
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K zásadným zmenám dochádza k 1. 1. 2017. Ak to vyjadríme stručne, v zmysle
ustanovenia § 52zi „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017“
sa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 3 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1
písm. n), § 12 ods. 7 písm. c), § 15 písm. a) tretieho a štvrtého bodu a písm. b) druhé-
ho bodu, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, § 32a ods. 1 písm. a) štvrtého bodu,
§ 43 ods. 1 a 2, § 43 ods. 3 písm. r), § 43 ods. 5 písm. d), § 43 ods. 9 a § 51e v znení

účinnom od 1. januára 2017 nepoužijú na podiely na zisku (podiely na likvidač-
nom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnacie podiely, podiely čle-
na pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku) vyplá-

cané do 31. decembra 2016, teda nemajú vplyv na výpočet dane v daňových pri-
znaniach za rok 2016.

Predmetom dane nie sú ani príjmy súvisiace so závislou činnosťou, vymenované
v § 5 ods. 5 ZDP, napr.:

� cestovné náhrady do výšky nároku podľa zákona č. 283/2002 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov; zdaneniu od 1. 1. 2011 podlieha vreckové pri zahraničných
pracovných cestách,

� náhrada za používanie vlastného náradia (na základe kalkulácie skutočných vý-
davkov), v súlade s § 145 ods. 2 Zákonníka práce,

� hodnota poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa
nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.,

� hodnota rekondičných a rehabilitačných pobytov podľa § 11 zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane

Príjmy oslobodené od dane sú (tiež taxatívnym spôsobom) uvedené v § 9 ZDP a v § 5

ods. 7 ZDP. Vzhľadom na značnú šírku tejto témy sa nemôžeme nimi zaoberať po-
drobne, iba ich rozčleníme na päť okruhov, skupín a v rámci každej uvedieme niekoľ-
ko príkladov.

Príjmy oslobodené od dane podľa § 9 ZDP možno rozčleniť na tieto okruhy:

A. okruh príjmov týkajúcich sa sociálnej sféry,

B. plnenia poskytované zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, štátnych fondov

a pod. s cieľom prispieť k riešeniu určitého celospoločenského problému,

C. príjmy z predaja nehnuteľností, hnuteľných vecí a členských práv v bytovom
družstve,

D. ceny a výhry za určených podmienok,

E. 5 druhov príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. g) a i) do úhrnnej výšky 500 € ročne.
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A. Príjmy týkajúce sa sociálnej sféry

K príjmom týkajúcim sa sociálnej sféry patria napr.:

� dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia podľa zákona
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

� dávky, podpory a služby zo sociálneho poistenia vyplácané podľa zákona
č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sociálnom po-

istení“) Sociálnou poisťovňou, teda všetky dávky nemocenského poistenia,

dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a po-

istenia v nezamestnanosti, napr. nemocenské, ošetrovné, materské, starobný
dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová renta, dávka garančného poistenia, dáv-
ka v nezamestnanosti,

� dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, plnenia z tohto sporenia
podľa § 40 zákona o SDS, ktorý upravuje postup v prípade úmrtia sporiteľa alebo
poberateľa starobného dôchodku, výnosy z umiestnenia prostriedkov tech-

nických rezerv podľa § 42a zákona o SDS a od 1. 1. 2016 aj výnosy z umies-

tnenia majetku,

� dávky výsluhového zabezpečenia, z nemocenského a úrazového zabezpeče-
nia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. (vyplácané profesionálnym vojakom a policaj-
tom) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,

� dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie
hmotnej núdze podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátne sociálne dávky upravené oso-
bitnými predpismi (napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok na
pohreb), sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa zákona
č. 447/2008 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov (napr. peňažné príspevky na zaob-
staranie pomôcky, na osobnú asistenciu, za opatrovanie a pod.).

Príklad č. 13

Pani Šťastná bola k 1. 1. 2016 na materskej dovolenke – koncom roku 2015 porodila dieťa. Materské
z nemocenského poistenia, ktoré jej bolo poskytované počas materskej dovolenky (34 týždňov), je od
dane oslobodené. Ani rodičovský príspevok, ktorý pani Šťastná dostáva počas rodičovskej dovolenky
až do konca roku, nepodlieha zdaneniu. Pán Šťastný, jej manžel, podniká a jeho základ dane predsta-
vuje okolo 20 000 eur.
V daňovom priznaní za rok 2016 si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (usta-
novené podmienky sú splnené za celý rok) vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33€ a úhrnom vlast-
ného príjmumanželky. Do jej vlastného príjmuv súlade s § 11 ods. 4 ZDP patrímaterské ako dávka ne-
mocenského poistenia.
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V tejto súvislosti dodajme: V súlade s § 48 zákona o sociálnom poistení poistenkyňa,
ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej
270 dní.

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôro-
du, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa
pôrodu. V zmysle § 53 zákona o sociálnom poistení výška materského je 70 % (do
konca roku 2015 to bolo 65 %) denného vymeriavacieho základu určeného podľa
§ 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57
zákona o sociálnom poistení. Maximálna výška tejto dávky v období od 1. 1. 2016
predstavuje 918,20 € (v prípade 30-dňového mesiaca 888,60 €).

Príklad č. 14

Pani Múdra sa už dva roky celodenne stará o svoju matku, ktorá je ochrnutá a pripútaná na lôžko.
Peňažný príspevokza opatrovanie, ktorý pani Múdra podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov dostáva, nepodlieha zdaneniu.
Nie je to však štátna sociálna dávka ani žiadny iný príjemz príjmovuvedených v § 11 ods. 4 ZDP, takže
jej zamestnaný manžel si v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 môže uplatniť nezda-
niteľnú časť základu dane na manželku, a to za celý rok, ale len vo výške rozdielu medzi sumou
3 803,33 € a úhrnom vlastného príjmu manželky (čestne vyhlási výšku jej vlastného príjmu – celoroč-
ného úhrnu peňažného príspevku za opatrovanie).

V tejto súvislosti dodajme, že s účinnosťou od 1. 1. 2017 sa mení znenie ustanove-
nia § 40 ods. 7 citovaného zákona tak, že sa zvyšuje základná suma peňažného prí-

spevku na opatrovanie (pre poberateľov v produktívnom veku) zo 111,32 % na
125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (ďalej aj „sumy život-
ného minima“) pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a zo 148,42 % na 162,1 % sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo viace-
rých takýchto fyzických osôb.

Zároveň sa okrem ďalších zmien zvyšuje ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím z 1,4-násobku na 1,7-násobok sumy životného minima.

Poznámka:

V tejto súvislosti dodajme, že s účinnosťou od 1. 1. 2017 sa meníznenie ustanovenia § 40 ods. 7 ci-
tovaného zákona tak, že sa zvyšuje základná suma peňažného príspevku na opatrovanie (pre
poberateľov v produktívnomveku) zo 111,32 % na 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu (ďalej aj „sumy životného minima“) pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím a zo 148,42 % na 162,1 % sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo
viacerých fyzických takýchto osôb. Zároveň sa okrem ďalších zmien zvyšuje ochrana príjmu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4-násobku na 1,7-násobok sumy životného minima.
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B. Plnenia zo ŠR, rozpočtov obcí, štátnych fondov a pod.

K plneniam poskytovaným zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, štátnych fon-

dov a pod., ktoré sú od dane oslobodené:

� plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s výnimkou platieb
prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP; na
druhej strane použitie týchto prostriedkov sa v súlade s § 19 ods. 2 písm. m) ZDP
považuje za daňový výdavok a v konečnom dôsledku aj z časového aspektu
majú neutrálny vplyv na základ dane daňovníka [§ 17 ods. 3 písm. f) a písm. h)

ZDP],

� štipendiá zo štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami (napr.
štipendiá podľa vyhlášky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia štu-
dentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov) a obdobné štipendiá zo

zahraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa § 27 ods. 3 a 6 zákona
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, t. j. motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu (ale
aj podnikové štipendium), podpory a príspevky poskytované z prostriedkov

štátneho rozpočtu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu ale-

bo v súvislosti s § 5 alebo § 6 ZDP,

� štátna prémia poskytovaná fyzickej osobe – nepodnikateľovi – podľa § 10 záko-
na č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov,

� plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej

udalosti, napr. povodne, požiaru a pod. – medzi príjmy od dane oslobodené boli
doplnené zákonom č. 548/2010 Z. z. s odkazom na § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príklad č. 15

Pán Tichý, ktorý bol takmer rok vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, v lete 2016 úspešne
absolvoval na príslušnomúrade práce, sociálnych vecía rodiny SR (ďalej len „úrad“) praktickú prípravu
pre uchádzačov o zamestnanie, v priebehu augusta a septembra vypracoval svoj podnikateľský zá-
mer, na živnostenskom úrade si vybavil v septembri živnosť (s dňom začatia podnikania 1. 10.) a dňa
20. 9. bola v súlade s § 49 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená me-
dzi príslušnýmúradom a nímdohoda o poskytnutípríspevkuna samostatnú zárobkovú činnosť, v ktorej
sa o. i. zaviazal, že k 1. 10. začne na základe živnostenského oprávnenia podnikať a finančný príspe-
vok, ktorý mu úrad poskytne, použije v súlade so žiadosťou, predloženým podnikateľským zámerom
a oprávnením na podnikanie najneskôr do dátumu posledného dňa trojročného vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti. Príspevok mu úrad poskytol, bol pripísaný na zriadený podnikateľský účet
(zmluva o bežnom účte podpísaná začiatkom septembra) pána Tichého dňa 5. 11. 2016. Túto sumu
zaúčtoval jednak v knihe záväzkov, jednak v peňažnom denníku ako príjem neovplyvňujúci základ
dane. Do konca roku 2016 použil len malú časť týchto prostriedkov, a to na poistné na zdravotné pois-
tenie (za október a november po 60,06 € – platí sa do 8. dňa za predchádzajúci mesiac) a na kúpu
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jedného špecifického prístroja za 990 €. Vynaložené prostriedky zaúčtoval v peňažnom denníku ako
výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (daňové výdavky v momente
úhrady) v súlade s § 19 ods. 2 písm. m) ZDP; v rámci uzávierkových účtovných operácií k 31. 12. 2016
zaúčtoval túto sumu 1 110,12 € použitej časti príspevku do stĺpcov „príjmy zahŕňané do základu dane“
a v druhovom členení do stĺpca „ostatné“. Tak bude postupovať aj v rokoch 2017 – 2019.

C. Príjmy z predaja nehnuteľností, hnuteľných vecí a členských práv

Pri posudzovaní príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľného, ale aj hnuteľ-

ného majetku sa v drvivej väčšine prípadov vychádza z tzv. časových testov urče-
ných v § 9 ZDP – príjemsa považuje za oslobodený od dane vtedy, ak sa predaj ur-

čitého majetku uskutoční až po uplynutí ustanovenej doby od jeho nadobud-

nutia alebo od vyradenia z obchodného majetku.

Posudzovanie príjmov dosiahnutých fyzickými osobami z predaja bytu alebo rodin-

ného domu výrazne zmenil zákon č. 548/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť
1. 1. 2011. Príjmy z predajov bytov alebo rodinných domov nadobudnutých v obdo-

bí od 1. 1. 2 011 sa posudzujú prísnejšie. Od dane sú oslobodené v prípade,ak doba
medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne 5 rokov.

V zmysle prechodného ustanovenia § 52j ods. 2 ZDP sa oslobodenie príjmu podľa
§ 9 ods. 1 písm. a) ZDP účinného do 31. decembra 2010 použije na príjmy z predaja
takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Vzhľadom na to pri posu-
dzovaní príjmov z predajov bytov alebo rodinných domov musíme v prvom rade vy-

chádzať z momentu obstarania týchto nehnuteľností.

Ak ide o tieto nehnuteľnosti obstarané do konca roku 2010, ktoré neboli zahrnuté
do obchodného majetku a zároveň nebola podpísaná zmluva o budúcom predaji,
skúmame dobu trvalého pobytu – ak v byte alebo rodinnom dome mal predávajúci tr-

valý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, tento
príjem nepodlieha zdaneniu.

Ak ide o nehnuteľnosti, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, zdaneniu

podlieha príjem z predaja uskutočneného do piatich rokov od ich vyradenia

z obchodného majetku.

Zdaní sa tiež príjem plynúci na základe zmluvy o budúcom predaji takejto nehnuteľ-
nosti uzatvorenej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu alebo do piatich rokov
od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až ne-
skôr (po dvoch, resp. piatich rokoch od tohto dňa).

Príklad č. 16

Pán Hlučný v auguste roku 2010 kúpil byt (nadobudnutie vlastníctvavkladom do katastra nehnuteľnos-
tí v októbri 2010) a odvtedy v ňom mal trvalý pobyt. Tento byt používal len na bývanie svojej rodiny, ne-
zahrnul ho do obchodného majetku. V auguste 2015 ho predal. S kupujúcim sa dohodli na zaplatení
kúpnej ceny v dvoch splátkach – jedna v auguste 2015, druhá v januári 2016. Keďže ide o byt
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obstaraný v obdobído 31. 12. 2010 a bola splnená podmienka trvalého pobytu v predávanom byte naj-
menej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (od októbra 2010 do momentu predaja v au-
guste roku 2015), príjem z predaja nepodlieha zdaneniu (týka sa to oboch splátok).

Príklad č. 17

Manželia Bystrí bývajú v rodinnom dome. V roku 1998 si kúpili jednoizbový byt a začali ho prenajímať.
Rozhodli sa vložiť ho do obchodného majetku. Výdavky vrátane odpisov si uplatňujú v skutočnej výške
na základe evidencie v súlade s § 6 ods. 11 ZDP. Manželia uvažujú o tom, že byt v blízkej dobe pre-
dajú. Príjem z predaja tejto nehnuteľnosti vloženej do obchodného majetku by podliehal zdaneniu. Od
dane bude oslobodený v prípade, keď byt z obchodného majetku najprv vyradia a doba medzi vyrade-
ním a predajom presiahne päť rokov.

V prípade príjmov z predaja bytov alebo rodinných domov nadobudnutých po

31. decembri 2010 sa skúma len doba vlastnenia nehnuteľnosti (resp. doba od

jej vyradenia z obchodného majetku po predaj). Na dobu trvalého pobytu v pre-

dávanom byte (rodinnom dome) sa už neprihliada.

Príklad č. 18

Slečna Štíhla kúpila byt v marci 2013 a odvtedy v ňom má trvalý pobyt. Predala ho v septembri 2016.
Keďže doba medzi jeho nadobudnutíma predajom nepresiahla päť rokov, príjem bude musieť podrobiť
zdaneniu.
Ak by sa rozhodla predať ho neskôr, príjem z predaja bude od dane oslobodený len v prípade, ak doba
medzi nadobudnutím (vkladom do katastra nehnuteľností v marci 2013) a predajom presiahne päť ro-
kov. Ide totiž o nehnuteľnosť obstaranú po 31. 12. 2010, takže rozhodujúca je len doba vlastnenia. Ak
ho predá napr. v roku 2019, príjem z predaja bude od dane oslobodený.

Príklad č. 19

Pán Hluchý v roku 1989 uzatvoril ako nájomca nájomnú zmluvu s bytovým družstvom ako prenajímate-
ľom dvojizbového bytu. Odvtedy v tomto byte býval a mal v ňom trvalý pobyt. V roku 2012 byt od
družstva odkúpil do osobného vlastníctva.
V júni 2016 tento byt (nie členské práva) predal. Keďže doba medzi nadobudnutím (vkladom do ka-
tastra nehnuteľností v marci 2012) a predajom bytu nepresiahla päť rokov, príjem z predaja podlieha
zdaneniu.

Možno podotknúť, že podľa týchto ustanovení sa posudzuje aj príjem z predaja

ostatných nehnuteľností.

Príklad č. 20

Pán Štedrý predal v máji 2016 garáž, ktorú kúpil v roku 2007. Keďže doba medzi nadobudnutíma pre-
dajom presiahla päť rokov, príjem z predaja nepodlieha zdaneniu.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) ZDP v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením

(postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov sa do leho-

ty vlastníctva započítava aj doba, počas ktorej tento majetok vlastnil poručiteľ.
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Skúmame teda, či od momentu obstarania nehnuteľnosti poručiteľom po jej

predaj dedičom uplynulo viac ako 5 rokov.

Príbuznými v priamom rade (pokolení) sú priami predkovia (ascendenti) a priami
potomkovia (descendenti), napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci. Nie sú to súro-
denci, keďže ide o príbuzných v pobočnom rade (kolaterálov). Poručiteľ je osoba, po
ktorej sa dedí alebo ktorá testamentárne poručila niekomu majetok.

Príklad č. 21

Pán Smutný v septembri 2016 predal záhradnú chatu, ktorú zdedil po otcovi v roku 2015 (nebola
vložená do obchodného majetku). Poručiteľ ju vlastnil dvadsať rokov. Príjemz predaja nepodlieha zda-
neniu. Po bratovi zdedil daňovník v roku 2014 garáž a predal ju v novembri 2016.
Aj keď brat túto garáž vlastnil desať rokov, príjem nebude možné považovať za oslobodený od dane,
keďže neuplynulo päť rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva predávajúceho, pána Smutného.

Je potrebné zdôrazniť, že takto mierne je riešené len dedenie, a to iba v pria-

mom rade, nie nadobudnutie nehnuteľnosti napr. v dôsledku darovania.

V prípade darovania sa sleduje skutočná doba vlastnenia nehnuteľnosti predá-

vajúcim, teda doba od nadobudnutia po predaj. Podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zá-
konníka, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy (napr. kúpnej, darova-
cej), nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností. Podľa § 5 katas-
trálneho zákona vklad je úkon okresného úradu, vkladom vzniká, mení sa alebo zani-
ká právo k nehnuteľnosti.

Príklad č. 22

Pani Možná predala v júni 2016 stavebný pozemok, ktorý nadobudla darovanímod svojej matky v roku
2012. Keďže doba medzi nadobudnutím a predajom nepresiahla päť rokov, príjem z predaja podlieha
zdaneniu (to, ako dlho nehnuteľnosť vlastnila jej matka, nie je pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmu
dôležité, to má význam len z hľadiska uplatnenia výdavku v zmysle § 8 ods. 5 a § 25 ZDP).

D. Ceny a výhry

Ďalší okruh príjmov od dane oslobodených predstavujú za určených podmienok
ceny a výhry.

� Podľa § 9 ods. 2 písm. l) ZDP sú od dane v plnom rozsahu oslobodené výhry

v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia
vydaného podľa osobitných predpisov – povolenia podľa zákona č. 194/1990 Zb.
v zneníneskoršíchpredpisov boli nahradené licenciami podľa zákona č. 171/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov.

Od dane sú v plnom rozsahu oslobodené napr. výhry v štátnej lotérii poklad-

ničných dokladov (Národnej bločkovej lotérii), ktorá bola zavedená zákonom
č. 135/2013 Z. z.
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� V súlade s § 9 ods. 2 písm. m) ZDP sú od dane oslobodené aj prijaté ceny alebo

výhry [neuvedené v písm. l)] v hodnote neprevyšujúcej 350 € za tieto ceny ale-
bo výhry (do konca roku 2012 to bolo 165,97 €):

a) ceny z verejných súťaží (vyhlásených v súlade s § 847 Občianskeho zákonní-
ka), ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami
súťaže alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, s výnim-
kou odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je sú-
časťou tejto ceny,

b) výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,

c) ceny zo športových súťaží, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športo-
vých súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou
zárobkovou činnosťou (§ 6).

Ak hodnota výhry alebo ceny získanej v roku 2016 prevyšuje 350 €, suma 350 €

je od dane oslobodená a zdaneniu podlieha len rozdiel nad 350 €.

Príklad č. 23

Daňovník pán Šikovný vyhral v júni 2016 v istej verejnej súťaži o najlepší recept vyhlásenej v súlade
s Občianskym zákonníkomfinančnú cenu vo výške 1 200 €. Keďže hodnota ceny prevyšuje 350 €, or-
ganizátor súťaže zo zdaniteľného príjmu 850 € vybral daň zrážkou v súlade s § 43 ZDP vo výške
161,50 €.

Dodajme, že z cien a výhier (podliehajúcich zdaneniu) v nepeňažnej forme (napr.
z vecnej výhry z reklamného žrebovania) sa daň nevyberá zrážkovým spôsobom, ale
výherca si príjem uvedie v daňovom priznaní. Usporiadatelia, prevádzkovatelia,
resp. organizátori súťaží a žrebovaní sú povinní oznámiť výhercovi hodnotu výhry ale-
bo ceny.

E. Príjmy oslobodené od dane do 500 € ročne

Od dane je tiež oslobodená suma do výšky 500 € ročne z úhrnu (piatich druhov)
príjmov uvedených v § 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP; ide o príjmy:

� podľa § 6 ods. 3 ZDP z prenájmu nehnuteľností,

� podľa § 8 ods. 1 písm. a) z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej
poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (teda ak nejde
o podnikanie) a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,

� podľa § 8 ods. 1 písm. d) z prevodu opcií,

� podľa § 8 ods. 1 písm. e) z prevodu cenných papierov a

� podľa § 8 ods. 1 písm. f) z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením
obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva.

Ak úhrn týchto príjmov presiahne v zdaňovacom období 500 €, do základu

dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.
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Príklad č. 24

Pani Múdra pracuje v istej a. s. Okrem týchto príjmov zo závislej činnosti vo výške 9 482 €mala v roku
2016 len príjem(pred odpočítanímvýdavkov) z prenájmu garáže vo výške 480€. Keďže tento príjem je
oslobodený od dane, nepatrí medzi zdaniteľné príjmy. Pani Múdra má zdaniteľné príjmy len zo závislej
činnosti, preto môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (ak by žiadosť
o ročné zúčtovanie nepredložila, musela by podať daňové priznanie, v ktorom by uviedla príjmy zo zá-
vislej činnosti).

Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP sú aj v § 5 ods. 7 ZDP (tiež taxa-
tívnym spôsobom) uvedené príjmy od dane oslobodené, týkajúce sa závislej činnosti.

Ide napr. o tieto príjmy:

� hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnan-
covi na spotrebu na pracovisku – § 5 ods. 7 písm. c) ZDP;

� náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
poskytované zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa zákona
č. 462/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – § 5 ods. 7 písm. f) ZDP. Výška
náhrady príjmu je v období od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do 3. dňa

25 % od 4. dňa do 10. dňa 55 % denného vymeriavacieho základu („DVZ“) za-
mestnanca. V kolektívnej zmluve (podnikovej alebo vyššieho stupňa) uzatvore-
nej podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (odborový orgán)
možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe,
najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. U ostatných zamestná-
vateľov má zamestnanec od dane oslobodenú len sumu do výšky 25 % (resp.
55 %) DVZ;

� v súlade s § 5 ods. 7 písm. e) ZDP sú od dane oslobodené príjmy vo forme poist-
ného na sociálne poistenie, na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
zabezpečenie [ak ide o silové rezorty podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečenípolicajtov a vojakov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov], príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zá-
kona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo poistné a príspevky na
zahraničné poistenie rovnakého druhu (legislatívna skratka „poistné a príspev-

ky“), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca (v princípe spolu
s poistným na zdravotné poistenie 35,2 % z hrubej mzdy);

� sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamest-
nanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo do-
časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí
prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho

fondu, vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len
od jedného zamestnávateľa, pričom ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zda-
ňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahr-
nie len časť nad takto stanovenú sumu - § 5 ods. 7 písm. m) ZDP.
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4. Tlačivá daňových priznaní, ich vypĺňanie a výpočet dane

V zmysle § 15 ods. 4 a 5 daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive;
ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísa-
nej forme.

Vzory tlačív daňových priznaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym
predpisom.

V Zbierke zákonov SR bolo pod č. 325 vyhlásené 7. 12. 2016 Oznámenie Minister-
stva financií Slovenskej republiky:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 daňového poriad-
ku opatrenie z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺ-

ňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015

č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní

k dani z príjmov. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 30/2016 Finančného spravodaj-

cu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky.

Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 slúžia nové tlačivá,
pričom nové (aktualizované) sú aj poučenia na ich vyplnenie.

K dispozícii sú (opäť) dva typy tlačív:

� typ A – tlačivo je určené pre tie fyzické osoby, ktorým plynú zdaniteľné príjmy len
zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,

� typ B – určené pre tých, ktorým plynú rôzne druhy príjmov (kombinácia príjmov),
a pre tých, ktorí majú len jeden druh príjmov spomedzi príjmov uvedených v § 6 –
§ 8, napr. len príjmy z podnikania podľa § 6 ZDP.

Daňovník by pri vypĺňaní daňového priznania mal vo vlastnom záujme postu-

povať podľa poučenia tvoriaceho súčasť tlačiva. Nenahrádza však znalosť zá-

kona.

Tlačivo typu B pozostáva zo 14 oddielov a 2 príloh, tlačivo typu A z 12 oddielov.

V ďalšom texte väčšiu pozornosť sústredíme najmä na zložitejšie tlačivo typu B.

Riadky, ktoré sa daňovníka netýkajú, napr. neplynú mu príjmy uvádzané na konkrét-
nom riadku tlačiva, majú ostať prázdne. Daňovník ich nemá prečiarkovať.

V „záhlaví“ sa uvádzajú rozhodujúce rozlišovacie údaje o daňovníkovi:

� na riadku 01 – DIČ; daňovníci, ktorí nemajú pridelené DIČ, uvedú na tomto riadku
rodné číslo,

� daňovníci, ktorým nebolo pridelené DIČ a nemajú ani rodné číslo, uvádzajú na r.
02 dátum narodenia,
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� na riadku 03 tlačiva typu B daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vyznačí
kód SK NACE podľa vyhlášky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická kla-
sifikácia ekonomických činností – kódy sú k dispozícii aj na internetovej stránke
www.statistics.sk; zároveň sa uvádza aj činnosť, z ktorej daňovník dosiahol naj-
vyšší príjem v rámci § 6 ods. 1 a 2 ZDP,

� v druhej časti priestoru za r. 01 a 02 daňovník vyznačí druh daňového priznania

(či ide o riadne alebo opravné, resp. dodatočné daňové priznanie), v tretej časti
uvedie, za ktorý rok sa daňové priznanie podáva (v našom prípade za rok 2016)
a v prípade podania dodatočného daňového priznania aj dátum zistenia skutoč-
nosti na jeho podanie.

V súlade s daňovým poriadkom pred uplynutím lehoty na podanie daňového prizna-
nia môže daňovník podať opravné daňové priznanie, po jej uplynutí dodatočné da-

ňové priznanie. Ak daňový subjekt podá dodatočné priznanie počas posledného
roku lehoty podľa § 69 ods.1, 2, a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži presne
o jeden rok (dvanásť mesiacov); v tejto predĺženej lehote daňový subjekt už nemôže
predložiť dodatočné priznanie (§ 16 ods. 5 daňového poriadku).

Za pojmom „dodatočné daňové priznanie“ v časti týkajúcej sa druhu daňového pri-
znania nasleduje odkaz 1, pričom v poznámke k nemu je dôležitá informácia, že ak
sa dodatočné daňové priznanie podáva len z dôvodov upravených v § 32 ods. 8, 9,

11 a 12, resp. § 40 ods. 7 ZDP, uvedú sa tieto dôvody v XIII. oddiele – v prípade

aplikácie predmetných ustanovení (§ 32 ods. 8, 9, 11 a 12, resp. § 40 ods. 7 ZDP)

sa daňovníkovi neukladá sankcia podľa § 154 až § 156 daňového poriadku. (Usta-

novenie § 32 ods. 9 je uvedené len v tlačive typu A, lebo sa týka len príjmov zo

závislej činnosti).

Ide o tieto situácie:

� V ustanovení § 32 ods. 8 ZDP je upravené, ako sa má postupovať, keď po úmrtí

daňovníka so zdaniteľnými príjmami (aj) zo závislej činnosti jeho (bývalý) za-

mestnávateľ vyplatí v súlade s § 35 Zákonníka práce príslušnú sumu osobe,

na ktorú (postupne priamo) prešlo právo na tieto príjmy (manželka, deti, rodi-
čia, ak žili s ním v čase smrti v spoločnej domácnosti; iba ak takýchto osôb niet,
stáva sa predmetom dedičstva); táto osoba, resp. osoba uvedená v § 49 ods. 4
ZDP (dedič) zahrnie túto sumu (zdanenú preddavkovo v čase vyplatenia) do

úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za

ktorého priznanie podáva. Ak by túto sumu (bývalý) zamestnávateľ vyplatil

až po podaní daňového priznania, vznikla by tejto osobe povinnosť podať

za zomrelého daňovníka dodatočné priznanie, pričom správca dane v tomto
prípade neuloží sankciu podľa § 154 až § 156 daňového poriadku.

� V zmysle § 32 ods. 9 ZDP ako „opravné daňové priznanie“, resp. „dodatočné da-
ňové priznanie“ označí podávané daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povin-

ný podať daňové priznanie (napr. dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej
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činnosti a nevznikla mu táto povinnosť ani z iného dôvodu), bolo mu vykonané

ročné zúčtovanie (a napr. v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania si neuplat-
nil nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, aj keď mu nárok v súlade s § 11
ods. 3 a 4 ZDP vznikol – uplatní si ju prostredníctvom dodatočného priznania);
v takomto prípade sa ročné zúčtovanie považuje za podané (riadne) daňové pri-
znanie. Nebude mu teda uložená sankcia – pokuta podľa § 155 daňového po-

riadku – za oneskorene podané daňové priznanie. Zároveň z § 39 ods. 6 ZDP
vyplýva, že platiteľ dane je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal
ročné zúčtovanie a ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie, do 10 dní
od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom ročnom zúč-

tovaní – ten predstavuje prílohu daňového priznania (v tomto prípade sa teda
k daňovému priznaniu neprikladá potvrdenie, ale doplnený doklad o vykonanom
ročnom zúčtovaní).

� V súlade s § 32 ods. 11 ZDP podáva dodatočné priznanie aj daňovník, ktoré-

mu bol spätne priznaný niektorý z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP

k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k za-
čiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak

si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane

na daňovníka (a to bez ohľadu na to, či podal daňové priznanie alebo mal vykona-
né ročné zúčtovanie). Ak daňovník podá dodatočné priznanie len z tohto dôvodu,
nebude mu uložená sankcia podľa § 154 a § 156 daňového poriadku.

� Ustanovenie § 32 ods. 12 ZDP alternatívne upravuje postup daňovníka, ktorý po

skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. pre-

nájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne prijme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito

činnosťami (ktoré v čase skončenia činnosti, resp. prenájmu neevidoval

ako pohľadávky, o ktoré by bol povinný zvýšiť základ dane v zmysle § 17

ods. 8 ZDP) alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdav-

ky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti: buď tieto
sumy zahrnie do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy
prijal alebo zaplatil, alebo ich prostredníctvom dodatočného priznania zahrnie
do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samo-
statnú zárobkovú činnosť, resp. prenájom. Ak daňovník podá priznanie alebo

dodatočné priznanie len z tohto dôvodu, správca dane mu neuloží sankciu

podľa § 154 až § 156 daňového poriadku. Rovnako sa postupuje aj v prípade,
ak daňovník vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu
dane) z príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach
alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vyna-
ložené v súvislosti s týmito príjmami podľa § 6 až § 8 ZDP.

� Obdobné je to v prípade upravenom v § 40 ods. 7 ZDP, ak daňovník so zdaniteľ-
nými príjmami zo závislej činnosti podá na základe opravného dokladu vystave-
ného zamestnávateľom priznanie alebo dodatočné priznanie.
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Sankcie sa ukladajú podľa daňového poriadku: v zmysle ustanovenia § 154 ods. 1
písm. i) sa za správny delikt považuje o. i. to, ak daňovník uvedie v dodatočnom pri-
znaní daň vyššiu než v riadnom priznaní a podľa § 155 ods. 1 písm. g) daňový úrad
uloží pokutu vyčíslenú z rozdielu medzi týmito sumami.

Ustanovenie § 156 daňového poriadku upravuje výpočet úroku z omeškania za
každý deň omeškania s platbou; konkrétne napr. do dňa podania dodatočného pri-
znania.

V prípadoch uvedených v § 32 ods. 8, 9, 11 a 12, resp. § 40 ods. 7 ZDP sa však
sankcie neukladajú; daňovník – ako už bolo uvedené – kvôli prehľadnosti a rýchle-
mu informovaniu správcu dane konkrétny dôvod predloženia dodatočného priznania
vyšpecifikuje v XIII. oddiele tlačiva typu B, resp. v IX. oddiele tlačiva typu A.

Daňovníkv dodatočnom daňovom priznaní vypĺňa všetky potrebné riadky, ktoré sa
ho týkajú (ako keby podával „riadne“ priznanie) a navyše v X. oddiele aj rozdiely

oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu (v tlačive
typu A ide o oddiel VII).

V I. oddiele sa uvádzajú údaje o daňovníkovi – priezvisko, meno, titul, adresa trva-
lého pobytu v deň podania priznania.

Riadok 12 vyplní (zaškrtáva) len daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (vy-
značí „x“) a riadok 13 zaškrtáva daňovník, ktorý je prepojenou osobou podľa § 2
písm. n) ZDP, ak v zdaňovacom období roku 2016 vykonal vzájomnú obchodnú trans-
akciu s osobou, voči ktorej je podľa ZDP považovaný za závislú osobu. V takomto prí-
pade daňovník v XIII. oddiele uvedie aj druh prepojenia a identifikáciu osôb, s ktorými
je prepojený.

Riadky 14 až 17 vypĺňa len ten daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky.

II. oddiel formulára sa vyplní len v prípade,ak za daňovníkapodáva daňové priznanie
zákonný zástupca, dedič, zástupca alebo správca konkurznej podstaty (v súlade
s § 159 daňového poriadku). Na riadkoch 27 a 28 pod II. oddielom sa uvedie tele-

fónne číslo a e-mailová adresa – vyplní ich ten, kto podáva daňové priznanie – buď
daňovník, alebo zástupca, ak podáva daňové priznanie za daňovníka, pokiaľ sa ne-
dohodnú inak.

III. oddiel sa týka nezdaniteľných častí základu dane. Podrobne si túto proble-

matiku rozoberieme v samostatnom bode 4.3. Zatiaľ je potrebné uviesť:

Riadok 29 a 30 vypĺňa len ten daňovník, ktorý bol k 1. 1. 2016 poberateľom niekto-

rého z dôchodkov podľa § 11 ods. 6 ZDP, resp. tento dôchodok mu bol k uvedené-
mu dátumu priznaný spätne.

Ide o:

� starobný dôchodok, alebo
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� vyrovnávací príplatok, alebo

� predčasný starobný dôchodok, alebo

� dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo

� výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečenípo-
licajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Na riadku 30 tlačiva typu B daňovník musí uviesť celoročný úhrn dôchodkov, ale
len vtedy, ak si uplatňuje zníženie základu dane alebo dosahuje príjmy uvedené v § 6
ZDP (kvôli posúdeniu povinnosti platiť preddavky na daň podľa § 34 ZDP na základe
zistenia poslednej známej daňovej povinnosti a výpočtu ich výšky); v prípade daňov-

níka, ktorý podáva priznanie typu A: sumu dôchodku na r. 28 nemusí uviesť, ak

si príslušný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane a úhrnom dô-

chodku neuplatňuje; daňovníkovi so zdaniteľnými príjmami len zo závislej činnosti
nemôže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň vypočítané z poslednej známej
daňovej povinnosti podľa § 34 ods. 5 ZDP.

Riadok 31 (v tlačive typu A je to riadok 29) vypĺňa len ten daňovník, ktorý si uplatňuje

nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s ním v spoločnej
domácnosti, ak jej (jeho) vlastné príjmy nepresiahli sumu 3 803,33 €.

Výšku tohto príjmu daňovník uvedie (vyhlási) v 3. stĺpci tohto riadka (avšak doklady
na jeho preukázanie nie sú súčasťou daňového priznania). Podmienky na uplatne-
nie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) boli s účinnosťou
od 1. 1. 2013 sprísnené – buď:

� sa stará o maloleté dieťa do troch rokov jeho veku (do šiestich rokov v prípade
dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo za určených podmienok osvojené), alebo

� poberá peňažný príspevok na opatrovanie, alebo

� je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, resp.

� je zdravotne postihnutá, alebo

� sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aspoň jedna z týchto podmienok musí byť splnená, a to buď za celých 12 mesiacov
zdaňovacieho obdobia (v poslednej časti r. 31 tlačiva typu B, resp. r. 29 tlačiva typu A
daňovník uvedie číslo 12), alebo len za niektoré mesiace zdaňovacieho obdobia –
napr. ak prišla manželka o prácu a v júni bola zaradená do príslušnej evidencie uchá-
dzačov o zamestnanie, podmienky spĺňa za 6 mesiacov od 1. júla, potom v poslednej
časti uvedených riadkov daňovník uvedie počet mesiacov 6 a nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na manželku (manžela) vypočíta len v pomernej výške.

Prihliada sa aj na výšku základu dane daňovníka – komplikovanejší výpočet je v prí-
pade, ak tento základ dane presahuje 35 022,31 €.

Celá táto problematika je podrobnejšie rozpracovaná – ako už bolo uvedené – v čas-
ti 4.3.
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IV. oddiel je vyhradený na uvedenie údajov o vyživovaných deťoch žijúcich

v spoločnej domácnosti s daňovníkom, na ktoré si uplatňuje nárok na daňový

bonus podľa § 33 ZDP.

Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľ-
né príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2
ZDP) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal z týchto príjmov základ
dane (čiastkový základ dane), resp. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti

(§ 5 ZDP) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. aspoň 2 430 €).

Je potrebné zdôrazniť, že daňový bonus na tie isté deti si nemôže súčasne za to

isté obdobie uplatniť aj iný daňovník (duplicitne napr. aj manželka daňovníka).

Ak si daňovník uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí krížikom
okienko „1-12“, ak len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí krížikom okienka
týchto mesiacov.

Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako na 4 deti, vyznačí to na riadku 33
(v tlačive typu A je to riadok 31) a uvedie ostatné vyživované deti v XIII. Oddiele (v tla-
čive typu A v IX. oddiele), a to v rovnakom členeníako na riadku 32. Aj k tomuto oddie-
lu sa vrátime neskôr, až po výpočte jednotlivých čiastkových základov dane.

Doklady na preukázanie nároku tvoria prílohu tlačiva daňového priznania s výnim-
kou situácie, ak sumu daňového bonusu na vyživované deti vyplatil daňovníkovi už
v plnom rozsahu zamestnávateľ (pričom daňovník mu najprv musel nárok preukázať
v súlade s § 37 ods. 2 ZDP).

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňo-
vacie obdobie podľa ZDP. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdo-
bie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne
príslušného správcu dane v XIV. oddiele (v tlačive typu A v XI. oddiele) o vyplatenie
sumy vo výške rozdielu medzi sumou nároku na daňový bonus a sumou vypočítanej
dane. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového
preplatku podľa § 79 daňového poriadku (§ 33 ods. 6 ZDP).

4.1 Čiastkové základy dane, osobitný základ dane z kapitálového

majetku a ich výpočet v daňovom priznaní

V tejto časti si objasníme, ako sa vypočítajú jednotlivé čiastkové základy dane z príj-
mov fyzickej osoby podľa § 5 – § 6 a § 8, resp. osobitný základ dane z kapitálového
majetku podľa § 7 ZDP.

Ako bolo v úvode uvedené, úhrn čiastkových základov dane z aktívnych príjmov

podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP sa zníži o nezdaniteľné časti. K tejto sume sa pripo-

čítajú čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP.

Z tohto základu dane zisteného podľa § 4 ZDP sa vyčísli daň.
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Samostatne sa vypočíta daň z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového
majetku podľa § 7 ZDP. Tieto dane sa (po prípadnom zamedzení dvojitého zdane-
nia) sčítajú.

4.1.1 Príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a (čiastkový) základ dane z týchto príjmov

Príjmy zo závislej činnosti sú uvedené v § 5 ZDP, ide napr. o:

� príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (z pra-

covného pomeru, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po-

meru), príjmy zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru,

členského pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone
práce povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu – § 5 ods. 1

písm. a),

� príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ruče-
ním obmedzeným, komanditistov komanditných spoločností, likvidátorov, proku-
ristov, nútených správcov – § 5 ods. 1 písm. b),

� príjmy z prostriedkov sociálneho fondu – § 5 ods. 1 písm. f)

� odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta
vysokej školy v čase odbornej praxe - § 5 ods. 1 písm. l),

� príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní

športu - § 5 ods. 1 písm. m),

� nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi; zamestnávateľ – platiteľ dane
toto nepeňažné plnenie [okrem príjmov podľa ods. 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena
a)] môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6 ZDP, pričom za príjem zo
závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepe-
ňažné plnenie – § 5 ods. 3 písm. d).

V zmysle § 4 ods. 3 ZDP príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi do

31. 1. 2017 po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2016, za ktoré sa dosiahli, sú
súčasťou jeho základu dane za toto (skončené) zdaňovacie obdobie (rok 2016).

Zároveň je potrebné mať na zreteli, že sa zdaňujú len príjmy, s ktorými zamestnanec
môže disponovať, teda príjmy, ktoré boli nielen zúčtované, ale aj vyplatené (po-

skytnuté) zamestnancovi – vyplýva to z viacerých ustanovení ZDP, napr. z § 35

ods. 3 ZDP.

Príjmy zo závislej činnosti sa v priebehu kalendárneho roku zdaňujú:

� vybratím preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy podľa § 35 ZDP – v drvivej
väčšine,

� len v 2 možných prípadoch zrážkou dane podľa § 43 ods. 3 ZDP:

� písm. j) a p) ZDP (poistné na zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťov-
ňou priamo daňovníkovi vrátane preplatku z ročného zúčtovania a preplatku
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poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky) – zrážkou dane defini-
tívne zdanené,

� písm. k) ZDP (náhrada za stratu na zárobku – svedočné); v praxi fakticky ne-
uplatňované, pretože náhrada sa vyčísľuje podľa vyhlášky č. 543/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov z priemerného mesačného čistého zárobku a je
od dane oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP.

Príjmy zdanené preddavkovo podľa § 35 ZDP sa po skončení roka musia daňo-

vo vyrovnať, a to jedným z dvoch spôsobov: buď zamestnávateľ vykoná za pod-
mienok určených v § 38 ZDP ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo daňov-

ník podá daňové priznanie – priloží k nemu potvrdenie zamestnávateľa podľa § 39
ods. 5 ZDP alebo doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. Pokiaľ však da-
ňovník mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti do výšky 1 901,67 €, nie je

povinný podať daňové priznanie ani vtedy, ak nepožiadal o vykonanie ročného
zúčtovania.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie len u za-

mestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie (§ 38 ods. 3 ZDP). Na
druhej strane – vzhľadom na skúsenosti z praxe, že niekedy až po vykonaní ročného
zúčtovania daňovníkzistí, že bol povinný podať daňové priznanie – ustanovenie § 39

ods. 6 ZDP upravuje, že zamestnávateľ – platiteľ dane, je povinný na žiadosť za-

mestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie a ktorému vznikla povinnosť

podať daňové priznanie, do 10 dní od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený

doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, ktorý má obsahovať informáciu o vyrov-
naní daňového nedoplatku alebo preplatku, resp. daňového bonusu vyplývajúceho
z ročného zúčtovania – daňovník ho predloží ako prílohu daňového priznania.

Ak do tohto momentu ešte existuje určitý zostatok, zamestnávateľ už nepokra-

čuje v zrážaní nedoplatku, resp. vracaní preplatku; tento zostatok sa vysporia-

da prostredníctvom daňového priznania.

Úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov sa
uvádza na riadku 32 oddielu V tlačiva daňového priznania (ďalej aj „tlačiva“)

typu A, resp. na riadku č. 34 oddielu V tlačiva typu B. Všetky potvrdenia (dokla-
dy) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na našom území a zo zdrojov
v zahraničía o zaplatenom povinnom poistnom obsahujúce aj údaje na dostatočnú

identifikáciu daňovníka tvoria povinnú prílohu daňového priznania Súčasťou

tohto úhrnu sú aj nepeňažné príjmy zo závislej činnosti vrátane nepeňažného pl-

nenia poskytnutého vo forme produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, kto-
rého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, presahujúceho v úhrne

200 € ročne od všetkých takýchto zamestnávateľov. Do tohto úhrnu patrí aj (už
spomenutá) sociálna výpomoc poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, pri
ktorej neboli v príslušnom zdaňovacom období (v roku 2016) splnené podmienky pre
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jej oslobodenie od dane v zmysle § 5 ods. 7 písm. m) ZDP, resp. časť takejto sociál-
nej výpomoci nad 2 000 eur za daný rok.

Poznámka:

Ak by sociálna výpomoc síce nepresiahla v úhrne 2 000 eur, ale bola by vyplatená od viacerých za-
mestnávateľov, od dane je oslobodená suma len od jedného zamestnávateľa a sociálna výpomoc
vyplatená ďalšími zamestnávateľmi predstavuje zdaniteľný príjem daňovníka.

Vrátené poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 5 ods. 8 ZDP, sa do úhrnu príjmov započíta iba v prípade, ak bolo vrátené za-
mestnávateľom (pokiaľ ho vyplatila daňovníkovi priamo zdravotná poisťovňa, zdanila
ho zrážkovým spôsobom – takýto príjem nie je uvedený v § 43 ods. 6 ZDP, takže je
týmto spôsobom definitívne daňovo vyrovnaný a neuvádza sa v priznaní).

Z celkového úhrnu príjmov zo závislej činnosti daňovník vyčlení na samostatný riadok
(riadok 32a tlačiva typu A, resp. riadok 34a tlačiva typu B) odmeny z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru – samostatne sa uvádzajú aj na tlačivách
potvrdení, resp. dokladoch o vykonanom ročnom zúčtovaní vystavovaných zamest-
návateľmi – platiteľmi dane.

Príjmy zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

Súčasťou tohto úhrnu sú aj všetky príjmy zo zdrojov v zahraničí. Pri prepočte príj-

mu v cudzej mene na eurá sa postupuje podľa § 31 ZDP.

Daňovník si môže vybrať jeden zo štyroch možných spôsobov:

� priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý, alebo

� kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísanýbankou alebo
pobočkou zahraničnej banky, alebo

� ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva priznanie, alebo

� priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podá-
va priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Primerane sa postupuje pri prepočítaní poistného a príspevkov.

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí do úva-

hy musíme (okrem doposiaľ uvedených ustanovení ZDP) vziať aj článok 15

(ale napr. v prípade Českej republiky článok 14) zmlúv o zamedzení dvojitého

zdanenia.

Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ, vychádzajúcich v zásade z modelovej zmluvy OECD, také-
to príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, sa
zdania len v tomto štáte (v štáte rezidencie).

Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa zda-

nia v štáte vykonávania činnosti.
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V zmysle čl. 15 ods. 2 odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu, napr. SR,
poberá zo závislej činnosti vykonávanej v druhom zmluvnom štáte, napr. v Nemecku,
podliehajú zdaneniu bez ohľadu na ustanovenie ods. 1 len v prvom štáte, teda v SR,
ak sú splnené všetky tri nasledujúce podmienky:

a) príjemcasa zdržiava v druhom štáte (v Nemecku) po jedno alebo viac období, kto-
ré nepresiahnu spolu 183 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období,

b) odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo za zamestnávateľa, ktorý nie je re-
zidentom v druhom zmluvnom štáte (teda v našom prípade v Nemecku),

c) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhom
zmluvnom štáte (čiže v Nemecku).

Ak aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, príjem sa zdaní v štáte zdro-

ja – výkonu činnosti (teda v našom prípade v Nemecku).

Základné zásady:

a) rozhodujúce je miesto výkonu závislej činnosti,

b) ak sú však splnené súčasne všetky tri podmienky uvedené v čl. 15 zmluvy, príjem
sa nezdaní v štáte výkonu činnosti, ale v štáte rezidencie (SR),

c) ak aspoň jedna z podmienok nie je splnená, príjem sa zdaní v štáte zdroja – výko-
nu činnosti.

Túto problematiku môžeme zhrnúť takto:

Ak ide o daňového rezidenta SR (ďalej aj „rezidenta SR“):

� závislá činnosť vykonávaná daňovým rezidentom SR v zahraničí:

� v súlade s článkom 15 ods. 1 ZZDZ sa príjem zdaní v štáte výkonu činnos-

ti s výnimkou situácie, ak sú splnené všetky tri podmienky podľa čl. 15 ods. 2
ZZDZ,

� na daňovníkasa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie v štáte rezidencie
(SR),

� pri vylúčenídvojitého zdanenia sa postupuje v súlade s čl. 23 ZZDZ a § 45 ZDP;

� závislá činnosť vykonávaná daňovým rezidentom SR na Slovensku:

� príjem vždy podlieha zdaneniu na Slovensku, pričom nie je dôležité, či ho
zamestnáva rezident SR alebo nerezident SR, ani to, kto vypláca príjem.

Príjem zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 ZDP alebo (výnimočne)
daňovník osobne platí preddavky na daň podľa § 34 ods. 6 ZDP (ak jeho
zamestnávateľ nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane – § 48
ZDP).

Príklad č. 25

Pán Chudý, rezident SR, desať mesiacov v roku 2016 pracoval v zahraničí (v ČR) pre zahraničného,
českého, zamestnávateľa a pravidelne cestoval k manželke a maloletým deťom na Slovensko.
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Keďže nie sú splnené dve podmienky uvedené v čl. 14 ods. 2 príslušnejZZDZ [č. 238/2003 Z. z.] ozna-
čené písmenami „a“ a „b“, príjmy podliehajú zdaneniu podľa predpisov ČR a daň je odvádzaná do roz-
počtu ČR.
Po skončení roka daňovník aj tento príjem uvedie v daňovom priznaní na Slovensku, pričom na zame-
dzenie dvojitého zdanenia môže v súlade s § 45 ZDP použiť metódu vyňatia. Zároveň si oprávnene
uplatní nárok na daňový bonus.

Príklad č. 26

Pán Tučný, rezident SR, päť týždňov vykonával závislú činnosť v zahraničí (v NSR) v zahraničnej (ne-
meckej) firme. Príjmy boli oprávnene zdanené podľa predpisov NSR, daň (Lohnsteuer) bola odvedená
do nemeckého rozpočtu (nebola splnená druhá podmienka uvedená v čl. 15 ods. 2 ZZDZ) a po skon-
čení roka daňovník svoje celosvetové príjmy, teda aj tento príjem, uvedie v daňovom priznaní na Slo-
vensku, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia použije metódu vyňatia.

Príklad č. 27

Pán Štíhly, rezident SR, bol na tri mesiace pracovne vyslaný do stálej prevádzkarne slovenskej ob-
chodnej spoločnosti v Rakúsku – príjem bol zdanený podľa daňového práva príslušnéhoštátu, daň od-
vádzaná do rozpočtu tohto štátu (nebola splnená tretia podmienka uvedená v čl. 15 ods. 2 ZZDZ) a po
skončení roka daňovník svoje celosvetové príjmy, teda aj tento príjem, uvedie v daňovom priznaní na
Slovensku, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia použije metódu vyňatia.

Príklad č. 28

Pán Silný, rezident SR, celý rok 2016 odpracoval na Slovensku pre švajčiarskeho zamestnávateľa.
Príjem podlieha zdaneniu na Slovensku, zdaňuje ho zamestnávateľ preddavkovým spôsobom podľa
§ 35 ZDP a na základe žiadosti daňovníka vykoná ročné zúčtovanie.

Príklad č. 29

Pán Zavalitý, rezident SR, počas piatich mesiacov roku 2016 vykonával závislú činnosť (prieskum trhu)
na Slovensku pre českého zamestnávateľa, ktorý na Slovensku nemá stálu prevádzkareň.
Príjem podlieha zdaneniu na Slovensku, pričom daňovník sám platil preddavky na daň podľa § 34
ods. 6 ZDP a po skončení roka je povinný podať daňové priznanie.

Pripomeňme si tiež, ako sa zdaňujú príjmy daňového nerezidenta SR zo závislej

činnosti vykonávanej na Slovensku – okrem rešpektovania článku 15 ZZDZ

musíme vychádzať aj zo znenia § 16 ods. 1 písm. b) ZDP, v zmysle ktorého príj-

mom daňového nerezidenta SR zo zdrojov na území SR je aj príjem zo závislej

činnosti vykonávanej na území SR.

Túto problematiku môžeme zhrnúť takto:

Ak ide o daňového nerezidenta SR (ďalej aj „nerezidenta SR“):

� v súlade s čl. 15 ZZDZ a § 16 ods. 1 písm. b) ZDP na Slovensku zdaníme príjmy

plynúce zo zdrojov na území SR, teda zo závislej činnosti vykonávanej na Slo-
vensku,
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� ak zamestnávateľ je rezidentom SR, príjem vždy podlieha zdaneniu v SR

(bez ohľadu na dĺžku pobytu nerezidenta SR na Slovensku), pričom zamestnáva-

teľ vyberá preddavky na daň podľa § 35 ZDP a za ustanovených podmienok vy-
konáva ročné zúčtovanie,

� ak zamestnávateľ nie je rezidentom SR, príjem zdaňuje na Slovensku podľa

§ 35 ZDP (zahraničný) platiteľ dane v zmysle § 48 ZDP alebo daňovník osob-

ne platí preddavky na daň podľa § 34 ods. 7 ZDP; na Slovensku sa príjem ne-

zdaní iba v prípade, ak sú súčasne splnené všetky tri podmienky podľa čl. 15
ods. 2 ZZDZ alebo § 5 ods. 7 písm. g) ZDP.

Kvôli úplnosti k zdaneniu príjmov nerezidenta SR zo závislej činnosti vykoná-

vanej v SR (zdroj na území SR) dodajme:

Zdaneniu u nás podliehajú príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na našom území
alebo na palubách lietadiel alebo lodí prevádzkovaných rezidentom SR – § 16 ods. 1
písm. b) ZDP.

V prípade zmluvného štátu musíme rešpektovať aj znenie čl. 15 ods. 2 ZZDZ, ktorým
sme sa podrobnejšie zaoberali – ale v situácii nášho rezidenta pracujúceho v zahrani-
čí. Pokiaľ teda rezident iného zmluvného štátu pracuje na našom území kratšie ako
183 dní, a to pre zahraničného zamestnávateľa (nerezidenta SR), ktorý nemá v SR
stálu prevádzkareň, príjem nezdaníme. Právo na daň má v takomto prípade štát da-
ňovej rezidencie.

Ak rezident jedného štátu vykonáva závislú činnosť v druhom štáte a medzi týmito

dvoma štátmi nie je uzavretá ZZDZ, právo na vybratie dane má jednak štát zdroja,
v ktorom sa činnosť vykonáva, a jednak štát daňového domicilu, rezidencie. Môžu sa
však tohto práva (napr. čiastočne) vzdať; príjmy z tejto závislej činnosti v štáte zdroja
možno v istom rozsahu oslobodiť od zdanenia (vo vnútroštátnom daňovom zákone)
a nahradiť tým dikciu čl. 15 ods. 2 ZZDZ. V ZDP túto „funkciu” spĺňa ustanovenie § 5

ods. 7 písm. g) ZDP. Vyplýva z neho, že príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na
našom území plynúce daňovému nerezidentovi SR od zamestnávateľa so sídlom ale-
bo bydliskom v zahraničí sa považujú za oslobodené od dane, ak doba výkonu čin-
nosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období, ak nejde o príjmy
uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) ZDP a o príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v stá-
lej prevádzkarni umiestnenej na našom území.

Ak teda nemáme uzavretú s určitým štátom ZZDZ, príjem občana tohto štátu
zo závislej činnosti vykonávanej u nás zdaníme v plnom rozsahu. Pokiaľ sú splnené

všetky podmienky ustanovené v § 5 ods. 7 písm. g) ZDP, príjem je od dane oslo-

bodený.

Príklad č. 30

Spoločnosť Gama, s. r. o., od 1. 9. 2016 zamestnala na dobu určitú daňového rezidenta Rumunska.
Jeho príjem zo závislej činnosti zdaňuje podľa § 35 ZDP ako príjem každého iného zamestnanca.
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Na základe podpísaného vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 ZDP si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka.
Iné príjmy mu na Slovensku neplynú. Ak požiada o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ ho
vykoná a doručí mu doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, ak nepožiada, vystaví a doručí mu potvr-
denie podľa § 39 ods. 5 ZDP. Ustanovenia § 32 a § 38 sa vzťahujú aj na tohto daňovníka.Na uplatnenie
nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a na daňový bonus by musela byť splnená podmienka
týkajúca sa štruktúry dosiahnutých príjmov – aspoň 90 % z jeho celosvetových príjmov by musel mať
zo zdrojov na Slovensku. Dodajme, že daňovník svoje celosvetové príjmy uvedie v daňovom priznaní
v štáte daňovej rezidencie, teda v Rumunsku.

Medzinárodný prenájom pracovných síl

Pojem zamestnávateľ je na ciele ZDP vymedzený v § 5 ods. 2 – od 1. 1. 2016 v § 2
písm. aa) ZDP – v podstate je to platiteľ príjmov zo závislej činnosti.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 ZDP za zamestnávateľa sa považuje aj daňovník
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ekonomický zamestnávateľ), pre ktorého
zamestnanec (prenajímaný zamestnanec) vykonáva prácu podľa jeho pokynov a prí-
kazov, aj keď príjem za túto prácu na základe zmluvného vzťahu vypláca osoba
so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí. Na účely ZDP sa takto vyplácaný príjem
považuje za príjem, ktorý vypláca daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou,
ekonomický zamestnávateľ.

Príjem (od 1. dňa, nie až po 183 dňoch) zdaňuje „ekonomický zamestnávateľ“, nie
právny zamestnávateľ. Podobne je to upravené v iných štátoch a ide vlastne o opat-

renie na elimináciu zneužívania § 5 ods. 7 písm. g) ZDP a čl. 15 (resp. 14) ods. 2

ZZDZ. Touto problematikou sa podrobnejšie zaoberá:

� oznámenie MF SR č. 2686/1998-62 – FS č. 4/1998,

� pokyn MF SR č. 8253/1999/72 – FS č. 12/1999.

Dodajme, že na základe novelizácie ZDP boli s účinnosťou od 1. 1. 2014 do § 5 ods. 4
za slovo „príkazov“ vložené slová „alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť“. Ide

len o spresnenie znenia tohto ustanovenia – aj doposiaľ sa uplatňoval takýto prístup
k zahraničným zamestnancom, ktorí na území Slovenska zastávajú rôzne
manažérske pozície, takže slovné spojenie „vykonáva prácu podľa jeho pokynov
a príkazov“ nebolo úplne výstižné.

Od 1. 1. 2016 došlo k ďalšej zmene v znení § 5 ods. 4, ako aj § 48 ods. 2 ZDP (s pri-
hliadnutím na znenie § 58 ods. 10 Zákonníka práce) a týka sa prípadov, keď osoba
so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, právny zamestnávateľ, má na našom území

organizačnú zložku – táto osoba, právny zamestnávateľ, sa vtedy stáva platiteľom
dane v rozsahu poskytnutej mzdy. Ak tento právny zamestnávateľ (alebo agentúra
dočasného zamestnávania) neposkytol dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu
najmenej rovnako priaznivú, ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského
– ekonomického – zamestnávateľa, je povinný v určenej lehote poskytnúť mu túto

51

DP k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016



mzdu alebo rozdiel užívateľský zamestnávateľ po vykonaní zrážok zo mzdy podľa
§ 131 Zákonníka práce, teda aj po zdanení podľa § 35 ZDP.

Dodajme, že „v opačnej situácii“ rezident SR, ktorému plynú príjmy (aj) zo zahraničia
(napr. z ČR) za prácu vykonávanú formou (v rámci) medzinárodného prenájmu pra-
covných síl, podáva v štáte daňovej rezidencie (SR) daňové priznanie s uvedenímce-
losvetových príjmova s využitím jednej z metód na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Poistné a príspevky odpočítavané od príjmov

Podľa § 5 ods. 8 ZDP čiastkovým základom dane z príjmov zo závislej činnosti sú
zdaniteľné príjmy znížené o poistné a príspevky [na zdravotné poistenie podľa zá-
kona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, na sociálne poistenie podľa zá-
kona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. poistné podľa zákona
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov], ktoré je povinný platiť zamestna-
nec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje
povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Úhrn poistného a príspevkov je potrebné v tlačive rozčleniť na poistné na zdra-
votné poistenie a poistné na sociálne poistenie (zabezpečenie) – v tlačive typu A

na r. 33a a 33b, v tlačive typu B až v prílohe. Takto sú rozčlenené údaje aj v tlači-
vách potvrdení, resp. ročných zúčtovaní vystavovaných zamestnávateľmi – platiteľmi
dane. Dodajme: ak pri príjmochplynúcich zo zdrojov v zahraničí nie je možné poistné
takto rozdeliť, uvedie sa len v úhrnnej výške (riadok 33 tlačiva typu A, resp. riadok 35
tlačiva typu B).

Čiastkový základ dane (a daň v tlačive typu A)

V zmysle § 52j ods. 4 ZDP ustanovenie § 5 ods. 9 upravujúce zvýšenie základu
dane v prípade porušenia podmienok podľa predpisu účinného do 31. decembra
2010, týkajúce sa úhrad zdravotníckeho pracovníka (lekára, zubného lekára, ses-
try, pôrodnej asistentky) za špecializačné štúdium – sa použije aj pri porušení

podmienok po 31. decembri 2010 – v tom prípade daňovník vyplní riadok 35 tlačiva
typu A, resp. o predmetnú sumu zvýši čiastkový základ dane na riadku 36 tlačiva typu
B (ale zvýšenie základu dane o tieto sumy možno uskutočniť aj v rámci ročného
zúčtovania).

V tlačive typu A sa takto vyčíslený základ dane (r. 36) zníži o nezdaniteľné časti

základu dane (na riadkoch 37 – 41).

Ak daňovník, ktorý si za roky 2013, resp. 2014 alebo 2015 uplatnil nezdaniteľnú časť
základu dane podľa § 11 ods. 8 ZDP (vo forme dobrovoľných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie), porušil podmienky, musí spätne zvýšiť základ dane v sú-

lade s § 11 ods. 9; na tento cieľ slúži riadok 42 tlačiva typu A, resp. riadok 79 tlači-

va typu B (v tomto prípade nemôže mať za daný rok zvýšenia vykonané ročné zúčto-
vanie – zvýšenie základu dane o tieto sumy nemožno v rámci neho uskutočniť).
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Rovnako sa postupuje v prípade porušenia podmienok v zmysle § 52ze, resp.

§ 11 ods. 13 ZDP.

V tlačive typu A daňovník vypočíta daň na r. 43 a (ak mal aj príjmy zo zdrojov v za-
hraničí) uplatní metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Túto daň zníži o daňový

bonus (na r. 57).

Ak suma dane je nižšia ako suma nároku na daňový bonus, daňovník požiada miest-
ne príslušného správcu dane v XI. oddiele tlačiva typu A, resp. v XIV. oddiele tlačiva
typu B o vyplatenie sumy vo výške tohto rozdielu. Správca dane postupuje pri vrátení
uvedenej sumy v súlade s § 33 ods. 6 ZDP ako pri vrátení daňového preplatku podľa
§ 79 daňového poriadku.

Dodajme, že preddavky na daň (pred uplatnením daňového bonusu) zrazené za-

mestnávateľmi zo zdrojov na území SR daňovník uvedie na r. 64 tlačiva typu A,

resp. r. 115 tlačiva typu B z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú
prílohou daňového priznania a odpočíta ich od vyčíslenej dane.

Upozornenie!

Pri príjmoch zo závislej činnosti zo zahraničia sa postupuje inak, uplatňujú sa – ako už bolo uvedené –
metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia – pri použití metódy vyňatia r. 48 a 49 tlačiva typu A, resp.
82 a 83 tlačiva typu B; pri použití metódy zápočtu r. 51 až 55 tlačiva typu A, resp. 85 až 89 tlačiva
typu B.

Daňovník, ktorý z príjmov zo závislej činnosti sám platil preddavky na daň podľa

§ 34 ods. 6 alebo 7 ZDP, uvedie ich na r. 63 tlačiva typu A, resp. r. 118 tlačiva typu
B. Na riadku 63a tlačiva typu A sa uvádza úhrn zaplatených preddavkov na daň
podľa § 34 ZDP okrem preddavkov zaplatených podľa § 34 ods. 6 a 7 ZDP – ide
v princípe napr. o situáciu, keď daňovníkovi na základe podaného priznania za rok
2014 typu B (okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol aj zdaniteľné príjmy z prená-
jmu garáže) vznikla povinnosť platiť v preddavkovom období od 1. 4. 2015 do konca
marca 2016 preddavky na daň podľa § 34 ZDP, ale v máji roku 2016 prenajímanie
ukončil, zanikla mu táto povinnosť, tieto príjmy nepresiahli 500 € (oslobodené od
dane) a ďalej už dosahoval zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zaplatil
preddavok na daň a podáva tlačivo daňového priznania typu A).

Riadky 65 a 66 tlačiva typu A sa vypĺňajú podľa predtlače. Ak daňovník vypočíta daň
na úhradu (vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu), uvedie ju na riadku
65. Ak po vykonanívýpočtu vychádza záporné číslo (daňový preplatok), uvádza sa na
riadku 66.

Zamestnanecká prémia

Druhou alternatívoupri nízkychpríjmoch je neuplatnenie nezdaniteľných častí a vypo-
čítanie zamestnaneckej prémie – je to špecifický finančný príspevok zo štátneho roz-
počtu pre tých občanov s príjmami zo závislej činnosti, ktorí spĺňajú všetky kritériá
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ustanovené v § 32a ZDP. Nárok na zamestnaneckú prémiu o. i. nevzniká, ak bol
z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ÚPSVaR SR“) poskytnutý príspevok
na podporu udržania pracovných miest.

Za rok 2016 však nárok na zamestnaneckú prémiu vznikne iba výnimočne.

Pri výpočte výšky zamestnaneckej prémie podľa prvého vzorca uvedeného

v § 32a ods. 3 ZDP, teda u zamestnancov, ktorí v roku 2016 dosiahli posudzované
príjmy v úhrne aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 430 €) a zároveň

nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (4 860 €), sa vychádza zo základu dane
podľa § 5 ods. 8 ZDP z 12-násobku minimálnej mzdy – keďže nezdaniteľná časť zá-
kladu dane na daňovníka 3 803,33 € tento základ dane neprevyšuje, vypočítaná
suma nie je kladné číslo a nárok na zamestnaneckú prémiu tomuto okruhu

zamestnancov nevzniká.

Pri výpočte výšky zamestnaneckej prémie podľa druhého vzorca – u daňovníkov,
ktorí v roku 2016 dosiahli úhrn zdaniteľných posudzovaných príjmov najmenej vo výš-
ke 12-násobku minimálnej mzdy a viac (teda 4 860 € a viac), nárok vznikne výni-

močne, napr. v prípade, ak zamestnanec v roku 2016 zaplatil vysoký nedoplatok

z ročného zúčtovania zdravotného poistenia:

� je to 19 % z rozdielu: [nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11
ods. 2 písm. a) ZDP (3 803,33 €) – (mínus) jeho skutočný základ dane vypočítaný
podľa § 5 ods. 8 ZDP (príjem – poistné)].

Príklad č. 31

Pani Veselá pracovala v roku 2016 v spoločnosti Delta, s. r. o. U zamestnávateľa podpísala v januári
vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, na základe ktorého si uplatnila nárok na NČZD na daňovníka. Iné
druhy zdaniteľných príjmov jej neplynuli. Po skončení roka požiada zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania. Za rok 2016 dosiahla hrubý príjem 4 560 €, poistné mala zrazené vo výške 611,04 €
a preddavky na daň zrazené vo výške 27,60€. Nárok na zamestnaneckú prémiu jej nevzniká.
Keby v roku 2016 dosiahla hrubý posudzovaný príjem napr. 5 000 eur, základ dane (príjem mínus po-
istné) 4 330 eur a zaplatila by aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015
vo výške 580 €, z rozdielu (3 803,33 € – 3 750 €) = 53,33 € by zamestnaneckú prémiu vypočítala vo
výške 10,1327€ (19 % z 53,33€), t. j. 10,14€ a uviedla by ju na r. 46 tlačiva typu A. Dodajme, že záro-
veň by jej vznikol daňový preplatok vo výške preddavkov na daň zrazených podľa § 35 ZDP počas
roka.

V tlačive typu B sa vyčísľujú ďalšie čiastkové základy dane z príjmov podľa § 6

a § 8 ZDP (oddiely VI a VIII), ako aj osobitný základ dane z príjmov z kapitálové-

ho majetku podľa § 7 ZDP (oddiel VII).

Daňovníkpri vypĺňaníoddielov VI – VIII tlačiva typu B by mal mať na zreteli, že na zá-
klade aplikácie ustanovení § 4 ods. 8 ZDP a § 7 ods. 9 (týkajúcich sa delenia príjmov
uvedených v § 6 ods. 3, § 7 a § 8, plynúcich manželom z ich bezpodielového spolu-
vlastníctva), ako aj § 10 ZDP (týkajúceho sa delenia príjmov dosiahnutých spoločne
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dvoma alebo viacerými daňovníkmi za podmienok ustanovených v § 10 ods. 1 a 2
ZDP) každý z týchto daňovníkov uvádza v príslušnom oddiele svojho priznania len
podiel na príjmoch a výdavkoch, ktorý naňho pripadá.

Celkový príjem a vynaložený výdavok, ako aj údaje o osobách, s ktorými príjem

dosiahol, napíše v oddiele XIII tohto tlačiva.

4.1.2 Príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1), z inej samostatnej zárobkovej činnosti

(§ 6 ods. 2) a čiastkový základ dane z týchto príjmov; príjmy z prenájmu

(§ 6 ods. 3), z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4)

a čiastkový základ dane z týchto príjmov

Tieto príjmy sa uvádzajú v tlačive daňového priznania typu B v VI. oddiele. Prvú časť

VI. oddielu tvorí tabuľka č. 1. Po vyplnení poskytuje prehľad o dosiahnutých

príjmoch patriacich do § 6 ZDP a výdavkoch vynaložených na ich dosiahnutie,

zabezpečenie a udržanie.

Na jednotlivých riadkoch tabuľky č. 1 sa uvádzajú:

� na riadkoch 1 – 10 aktívne príjmy, z toho na riadkoch 1 – 4 príjmy z podnikania,
na riadkoch 5 – 9 príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na riadku 10 súčet
príjmov (stĺpec 1) a vynaložené výdavky (stĺpec 2),

� na riadkoch 11 – 13 pasívne príjmy, konkrétne na r. 11 z prenájmu nehnuteľností,
na r. 12 z použitia diela a umeleckého výkonu, na riadku 13 súčet príjmov (stĺpec 1)
a výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie (stĺpec 2):

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

samostatne hospodáriacich roľníkov na základe osvedčenia a zápisu do prí-
slušnej evidencie – riadok č. 1;

b) príjmy zo živnosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov –riadok č. 2;

c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr.
príjmy daňových poradcov, audítorov, súkromných veterinárnych lekárov, no-
tárov, advokátov a pod. – riadok č. 3;

d) príjmy spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementá-

rov komanditných spoločností; ide o podiel konkrétneho spoločníka na zá-
klade dane spoločnosti, ktorý naňho pripadá – riadok č. 4;

e) príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu vrátane príjmov
z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlast-

né náklady, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iné-

ho duševného vlastníctva; príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výko-

nu zo zdrojov na území SR sa v priznaní uvedú len vtedy, ak v súlade s § 43

ods. 14 ZDP daňovník vopred uzatvoril s vyplácajúcim subjektom doho-

du o tom, že daň nevyberie zrážkou – riadok č. 5;
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f) príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, k týmto príjmom
patria napr. príjmy správcov konkurznej podstaty, osobných asistentov

osôb ťažko zdravotne postihnutých podľa § 23 zákona č. 447/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov a pod. – riadok č. 6;

g) príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z.

v znení neskorších predpisov – riadok č. 7;

h) príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie
sú živnosťou – ide o príjmy najmä podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finanč-

nom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov – riadok č. 8;

i) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného
predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe – riadok č. 9.

Na r. 10 uvedie daňovník súčet aktívnych príjmov patriacich do § 6 ods. 1 a 2
(stĺpec 1) a súčet vynaložených výdavkov (stĺpec 2). Z týchto (aktívnych) príjmov
patriacich do § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovník vypočíta jeden čiastkový základ dane,

a to na r. 39 na str. 4 tlačiva.

Druhý čiastkový základ dane vyčísli daňovník z (pasívnych) príjmov: z prenájmu

nehnuteľností (r. 11 tabuľky č. 1) a z príjmov z použitia diela a umeleckého výko-

nu, ak nepatria do § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (r. 12 tejto tabuľky), a to na r. 60 na str. 5
tlačiva.

V súlade s § 6 ods. 5 ZDP súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP sú aj príjmy
z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom [§ 2 písm. m)], úroky

z peňažných prostriedkov na bežných účtoch používaných v súvislosti s dosahova-
ním týchto príjmov, príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a ZDP) na zákla-
de zmluvy o predaji podniku podľa § 476 až § 488 Obchodného zákonníka a výška
odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ak súvisí a je dôsledkom nakladania
s obchodným majetkom.

Príklad č. 32

Živnostník pán Pokojný predal v júni 2016 za 5 200 € stroj, ktorý bol bezprostredne pred predajom
vložený do obchodného majetku, používanýv súvislosti s podnikaníma odpisovaný; daňová zostatko-
vá cena stroja predstavovala 7 600€. Príjemz predaja daňovníksprávne zahrnul do príjmovzo živnos-
ti a ako výdavok si uplatnil daňovú zostatkovú cenu stroja 7 600 €. Podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP sa
za výdavok pri predaji takéhoto majetku považuje celá daňová zostatková cena, teda prihliada sa aj na
prípadnú stratu z predaja. Od 1. 1. 2015 sa daňová zostatková cena osobných automobilov a iného
majetku uvedeného v § 19 ods. 3 písm. b) prvom bode ZDP uznáva len do výšky príjmov z predaja,
takže na stratu z predaja sa neprihliada.

Podobne, ak v obchodnom majetku bola bezprostredne pred predajom zahrnutá ne-

hnuteľnosť a bola používaná v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania ale-
bo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), príjem z predaja patrí
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v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) ZDP do § 6 ods. 1 a 2 ZDP, keďže ide o príjem z nakla-
dania s obchodným majetkom. Pokiaľ by však išlo o nehnuteľnosť slúžiacu na dosa-
hovanie príjmovz prenájmu (§ 6 ods. 3), teda prenajímanúa zaradenú (alebo aj neza-
radenú) do obchodného majetku, príjem z jej predaja sa zatriedi do § 8 ods. 1 písm. b)
ZDP.

Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nehnuteľnosť najprv vyradí z ob-
chodného majetku, teda preradí z obchodného majetku do osobného majetku
a predá ju do piatich rokov od tohto momentu, tento zdaniteľný príjem zatriedi medzi
ostatné príjmy uvedené v § 8 ZDP, pričom ako výdavok opäť odpočíta zostatkovú
cenu tohto majetku, ale v súlade s § 8 ods. 2 ZDP len do výšky dosiahnutých príjmov.
Ak sa predaj nehnuteľnosti uskutoční až po uplynutí piatich rokov od vyradenia ne-
hnuteľnosti z obchodného majetku, príjem už nepodlieha zdaneniu – je od dane
oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. a) ZDP.

V daňovom priznaní rezidenta SR sa uvádzajú aj príjmyz podnikania, z inej samostat-
nej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu zo zdro-

jov v zahraničí, a to bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov plat-
ných v zahraničí; výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť len podľa
ZDP. V zmysle § 31 ods. 1 ZDP, ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet

cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Eu-
rópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (na internetovej
stránke www.nbs.sk), platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníc-
tve, ak zákon neustanovuje inak. V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o úč-
tovníctve v znení n. p. (ďalej aj „zákon o účtovníctve“) majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka – fyzická osoba – na eurá referenčným

výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou

(ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS):

� v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (alebo iný deň podľa
osobitného predpisu),

� v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa § 24 ods. 3 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. – v princípesa uplatní kurz, za ktorý bola

cudzia mena nakúpená.

Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije postup uvedený v § 31
ods. 2 ZDP – rovnako ako v prípade príjmov zo závislej činnosti podľa bodu 4.1.1.

Príklad č. 33

Pán Rozhľadený je rezidentom SR, na Slovensku má stredisko svojich životných záujmov. Vykonáva
podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov – konkrétne ako advokát, takže dosiahnuté príjmy
patria do § 6 ods. 1 písm. c) ZDP. Zriadil si advokátsku kanceláriu nielen na Slovensku, ale aj
v Čechách.
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Zdaňovanie príjmovz činnosti advokáta sa posudzuje podľa článku 7 príslušnejZZDZ č. 238/2003 Z. z.
V zmysle článku 7 ods. 1 ZZDZ sa zisky daňovníka jedného zmluvného štátu (v tomto prípade SR)
môžu zdaniť v druhom zmluvnom štáte (ČR) len v prípade, ak daňovník vykonáva svoju činnosť v dru-
hom zmluvnom štáte (ČR) prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je na tomto území umiestnená.
Ak daňovníkvykonáva svoju činnosť takýmto spôsobom, môžu byť zisky daňovníkazdanené v druhom
štáte (ČR), ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni.
Pán Rozhľadený vykonáva advokátsku činnosť (aj) prostredníctvom kancelárie zriadenej na území
ČR; v tomto prípadesú splnené všeobecné podmienky vzniku stálej prevádzkarne definované v článku
5 ods. 1 ZZDZ, podľa ktorých výraz „stála prevádzkareň“ označuje trvalé miesto alebo zariadenie na
výkon činnosti, prostredníctvomktorého daňovníkúplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť; záro-
veň podľa článku 5 ods. 2 ZZDZ výraz „stála prevádzkareň“ zahŕňa o. i. kanceláriu.
Keďže tento daňovník je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území
Slovenskej republiky, daňového rezidenta SR a za zdaňovacie obdobie roku 2016 dosiahol zdaniteľné
príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie na území Sloven-
skej republiky, v ktorom uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2016 vrátane príjmov zo zdrojov
na území Českej republiky. Podľa § 45 ZDP a článku 22 ZZDZ sa dvojitému zdaneniu predmetných
príjmov zamedzí uplatnením metódy zápočtu dane. Ak by bol uvedený daňovník považovaný za da-
ňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (za daňového rezidenta
Českej republiky), predmetom dane tohto daňovníkana Slovensku by bol len príjem (výnos) plynúci zo
zdrojov na území Slovenskej republiky, teda z činnosti vykonávanej prostredníctvom stálej prevádz-
karne v súlade s článkom 7 príslušnejZZDZ a ustanovením§ 16 ods. 1 písm. a) ZDP. Dodajme, že da-
ňovníkovi by v tomto prípade vznikla (aj) povinnosť požiadať u nás o registráciu podľa § 49a ods. 5
ZDP.

Príklad č. 34

Pán Usilovný, rezident SR, podniká na základe živnostenského oprávnenia. V roku 2016 si vybavil prí-
slušné oprávnenie aj v Poľsku, začal tam vykonávať činnosť (má tam zamestnancov) a vznikla mu tam
stála prevádzkareň.
V súlade s článkom 7 príslušnejzmluvy o zamedzenídvojitého zdanenia č. 95/1996 Z. z. zisky podniku
(aj fyzickej osoby) jedného zmluvného štátu (teda v našom prípadeSR) podliehajú zdaneniu len v tom-
to štáte, ak podnik nevykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte (teda v Poľskej republike) pro-
stredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza. Ak podnik vykonáva svoju činnosť takýmto
spôsobom, môžu byť zisky podniku zdanené v druhom štáte (v Poľsku), ale iba v takom rozsahu,
v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa v zmysle
čl. 24 zmluvy použije metóda zápočtu – v daňovom priznaní daňovník vyplní aj riadky 85 – 89.

Príjmy podľa autorského zákona

S účinnosťou od 1. 1. 2012 boli príjmy podľa – v tom čase účinného – zákona
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (au-

torský zákon) v znení neskorších predpisov rozdelené na dva okruhy, a to na
aktívne a na pasívne príjmy:
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� v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP medzi aktívnymi príjmami naďalej ostali príjmy do-

siahnuté na základe zmluvy o vytvorení diela podľa § 39 autorského zákona,

ako aj príjmy za umelecké výkony (v zmysle § 71 ods. 1 autorského zákona sa
aj ustanovenie § 39 primerane vzťahovalo na výkonného umelca a na jeho ume-
lecký výkon);

� do § 6 ods. 4 ZDP boli ako pasívne príjmy presunuté príjmy za použitie už

vytvoreného diela a umeleckého výkonu dosiahnuté na základe licenčnej

zmluvy uzatvorenej podľa § 40 uvedeného autorského zákona.

Poznámka:

Tento autorský zákon bol od 1. 1. 2016 nahradený novou právnou úpravou – ide o zákon č. 185/2015 Z. z.

Od 1. 1. 2013 bol zavedený alternatívny spôsob zdanenia autorských honorárov

za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie. V súlade s § 43 ods. 14

ZDP vyplácajúci subjekt daň nevyberie zrážkou, ak sa o tom vopred písomne do-

hodne s autorom, pričom túto dohodu je povinný oznámiť daňovému úradu do 15.

januára nasledujúceho roku (prvý raz to bolo do 15. 1. 2014).

Tieto príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie podľa § 6
ods. 2 písm. a) ZDP, z ktorých nebola zrazená daň, sa musia uviesť v daňovom pri-

znaní. V daňovom priznaní sa nemôžu uviesť tie príjmy autorov za príspevky do no-
vín, časopisov, rozhlasu a televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých

bola daň zrazená v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) ZDP. Vykonaním zrážky dane je
daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená.

K 1. 1. 2016 došlo k zmenám pri zdaňovaní týchto príjmovpodľa (už uvedeného nové-
ho) autorského zákona – o. i. zrážkou dane sa zdaňujú aj iné príjmy podľa autor-

ského zákona, nielen príjmy autorov za príspevkydo novín, časopisov, rozhlasu a te-
levízie, teda napr. aj príjmy za umelecké výkony, ak nie je vopred uzatvorená pí-

somná dohoda autora (výkonného umelca) s platiteľom dane podľa § 43 ods. 14

ZDP.

Príklad č. 35

Vydavateľ – platiteľ dane – sa 11. 3. 2016 s autorom príspevku do časopisu – pánom Tvorivým – pí-
somne dohodol, že z príjmu3 000€, ktorý mu vyplatí,nevyberie daň zrážkou; túto dohodu platiteľ dane
oznámil daňovému úradu. Vydavateľ zrazil a odviedol iba sumu vo výške 2 % do Literárneho fondu, t. j.
60 €. Príjem si uvedie autor v daňovom priznaní za rok 2016 ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a)
ZDP; po uplatnení výdavku vo výške 40 % z príjmu tento (čiastkový) základ dane vyčísli vo výške
1 800 €. Po doručení výkazu nedoplatkov zaplatí aj poistné na zdravotné poistenie (14 % z vymeriava-
cieho základu vypočítaného z čiastkového základu dane po vydelení koeficientom 1,486).
Ak by daňovník nedosiahol žiadny iný zdaniteľný príjem, daň by v konečnom dôsledku neplatil (vzhľa-
dom na uplatnenie výdavkov a nezdaniteľných častí základu dane);uhradil by len poistné na zdravotné
poistenie (zo základu dane 1 800 € po vydelení koeficientom by išlo o poistné 169,58 €). Pokiaľ napr.
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má aj príjmy zo závislej činnosti vo výške 8 000€, pri ktorých si uplatňuje NČZD na daňovníka,z autor-
ského honorára zaplatí daň 342€.
Pokiaľ by takáto dohoda uzatvorená nebola, platiteľ dane by okrem sumy 60 € do Literárneho fondu
zrazil a odviedol aj daň sadzbou 19 % vo výške 558,60 € (19 % zo sumy 2 940 €), čím by bol tento prí-
jem definitívne daňovo vyrovnaný a poistné by sa z neho neplatilo.

Na doplnenie:

Podľa § 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) periodická tlač sú noviny,
časopisy alebo iná tlač vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým za-
meraním a v jednotnej grafickej úprave najmenej dvakrát v kalendárnom roku. V súla-
de s § 11 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky eviduje periodickú tlač zápisom do
zoznamu, zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu. Jednotlivým

časopisom je pridelené ISSN, na druhej strane knihy nepatria medzi periodickú
tlač a majú pridelené ISBN.

Po vyplnení poskytuje tabuľka č. 1 prehľad o dosiahnutých príjmoch podľa § 6

a výdavkoch vynaložených na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Je ur-
čená tým daňovníkom, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedú
daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, resp. výdavky si uplatňujú percentom z príj-
mov v súlade s § 6 ods. 10 ZDP; daňovníka s podvojným účtovníctvom sa táto ta-

buľka netýka – oddiel VI začína vypĺňať až od riadka 39, resp. 40, na ktoré

napíše výsledok hospodárenia – zisk alebo stratu.

Uplatňovanie výdavkov

Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktorá aspoň časť roka nie je

platiteľom DPH, sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude uplatňovať výdavky

vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – či výdavky v skutoč-

nej výške (na základe účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP)
na strane jednej, alebo percentuálne (paušálne) výdavky na strane druhej. Da-

ňovník, ktorý je celý rok platiteľom DPH, nemôže uplatňovať výdavky percen-

tom z príjmov v zmysle § 6 ods. 10, ale len skutočne vynaložené výdavky – buď

je účtovnou jednotkou (pričom môže účtovať v sústave jednoduchého alebo v sús-
tave podvojného účtovníctva), alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11

ZDP.

V súlade s § 1 zákona o účtovníctve za účtovné jednotky sa považujú tie fyzické

osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť

(majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP), ak preukazujú svoje výdavky vynaložené
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane

z príjmov.
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Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, nie je považova-
ný za účtovnú jednotku (v zmysle § 1 zákona o účtovníctve) a nepodáva účtovné

výkazy.

Podľa § 6 ods. 11 ZDP daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania, z inej samostat-
nej zárobkovej činnosti, prenájmu alebo z použitia diela alebo umeleckého výkonu
(§ 6 ZDP) a ktorý si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas ce-
lého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o:

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastko-
vého základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtov-
ných dokladov podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve,

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členenípotrebnom na zistenie základu dane
(čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti úč-
tovných dokladov podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve,

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
[§ 2 písm. m) ZDP],

d) zásobách a pohľadávkach,

e) záväzkoch.

Tieto údaje (zostatková cena majetku zaradeného do obchodného majetku, hodnota
zásob, pohľadávok a záväzkov) podľa stavu na začiatku a na konci zdaňovacieho ob-
dobia sa premietajú do tabuľky č. 1a tlačiva; použijú sa napr. v rámci úpravy základu
dane pri skončení činnosti. Dodajme, že k 1. 1. 2014 došlo k zrušeniu podmienok pre
vedenie daňovej evidencie podľa (pôvodného) § 6 ods. 14 ZDP a zároveň k zlúčeniu
s evidenciou pre príjmy z prenájmu (pôvodný § 6 ods. 11) do nového znenia § 6
ods. 11 ZDP. Ide teda o relatívne jednoduchý spôsob uplatňovania skutočne

vynaložených daňových výdavkov.

Daňovník, ktorý sa rozhodne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, je povinný túto
evidenciu viesť počas celého zdaňovacieho obdobia a uchovávať ju po dobu, v ktorej
zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň.

Za daňový výdavok sa podľa § 2 písm. i) ZDP považuje výdavok (náklad) preukáza-
teľne (na základe hodnoverných dokladov) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov (súvislosť výdavku s dosiahnutými príjmami), zaúčtovaný v úč-

tovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11

ZDP, pričom pri využívaní majetku aj na osobnú potrebu je uznaný len v pomernej

výške podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa využíva na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov, ak ZDP neustanovuje inak.

Ak daňovník uplatňuje skutočne vynaložené daňové výdavky (podľa § 19 ZDP),
ktoré sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na riadkoch 1 až 9, môže ich uviesť

v úhrne na riadku 10 tejto tabuľky č. 1. Pokiaľ sa rozhodol pre uplatňovanie výdav-
kov percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 ZDP), neuvádza ich pri jednotlivých druhoch
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príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ale úhrn výdavkov vrátane preukázateľnej výšky
zaplateného poistného a príspevkov uvedie na riadku 10 tabuľky č. 1.

Pod tabuľkou č. 1 daňovník, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vyznačí, či vedie da-

ňovú evidenciu alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov (v týchto prípadoch
nemá povinnosť predložiť účtovné výkazy).

Tabuľka: Možné spôsoby uplatnenia výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP a v nad-
väznosti na to povinnosť FO predložiť účtovnú závierku (ďalej len „ÚZ“):

Druh príjmu Rok 2012 Rok 2013 Roky 2014 – 2016

§ 6
ods. 1

(z podnikania)

Percentuálne – § 6 ods. 10
– bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –

podmienky – bez ÚZ.
Skutočne vynaložené – účtov-

níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –

podmienky – bez ÚZ.
Skutočne vynaložené – účtov-

níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daň.
evidencia podľa § 6 ods. 11 –

bez podmienok – bez ÚZ.
Skutočne vynaložené – účtov-

níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

§ 6
ods. 2

(z inej SZČ)

Percentuálne – § 6 ods. 10
– bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –
určené podmienky – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – účtov-
níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –

podmienky – bez ÚZ.
Skutočne vynaložené – účtov-

níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – d. evi-
dencia – § 6 ods. 11 – bez

podmienok – bez ÚZ.
Skutočne vynaložené – účtov-

níctvo – JÚ al. PÚ – ÚZ.

§ 6
ods. 3

(z prenájmu)

Percentuálne – § 6 ods. 10
– bez ÚZ.

Skutočné – daňová evidencia
podľa § 6 ods. 11 – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – účtov-
níctvo – JÚ alebo PÚ – § 6

ods. 13 – bez ÚZ.

Percentuálne nemožno.

Skutočné – daňová evidencia
podľa § 6 ods. 11 – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – účtov-
níctvo – JÚ alebo PÚ – § 6

ods. 13 – bez ÚZ.

Percentuálne nemožno.

Skutočné – daňová evidencia
podľa § 6 ods. 11 – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – účtov-
níctvo – JÚ alebo PÚ – § 6

ods. 13 – bez ÚZ.

§ 6
ods. 4

(z použitia diela
a umeleckého

výkonu)

Percentuálne – § 6 ods. 10
– bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –

podmienky – bez ÚZ.
–

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 14 –

podmienky – bez ÚZ.
–

Percentuálne, ale len do výšky
limitu – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – daňo-
vá evidencia – § 6 ods. 11 –
bez podmienok – bez ÚZ.

Skutočne vynaložené – účtov-
níctvo – JÚ alebo PÚ – § 6

ods. 13 – bez ÚZ.

S účinnosťou od 1. 1. 2013 došlo k zmene pri uplatňovaní paušálnych výdavkov

podľa § 6 ods. 10 ZDP vo výške 40 % z príjmov: boli zavedené limity týchto vý-

davkov. Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si môže uplatniť výdavky per-
centom z príjmov maximálne do výšky 5 040 € ročne.
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Príklad č. 36

Pán Chudý popri zamestnanípodniká ako živnostník,nie je platiteľom DPH a výdavky si uplatňuje per-
centom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP. V daňovom priznaní za rok 2016 si od príjmov vo výške
15 000 € odpočíta paušálne výdavky v maximálnej výške 5 040 € (+ preukázateľne zaplatené poistné
3 100€). Ak by takýto príjem(15 000€) dosiahol v roku 2012, uplatnil by si paušálne výdavky vo výške
6 000 € (+ preukázateľne zaplatené poistné 3 100€).

Ak daňovníkzíska povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykoná-
vať inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní si
tieto výdavky najviac vo výške 420 € mesačne, a to počnúc mesiacom, keď nastali
uvedené skutočnosti. Analogicky postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie

alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 ZDP) – uplatní tieto výdavky
najviac vo výške 420 € mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie
alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 ZDP).

Dodajme, že obdobne musí postupovať aj daňovník, ktorý celý rok dosahuje príjmy
z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP, resp. v priebehu
roka ich začal poberať alebo ich prestal poberať.

Daňovníknemôže zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov počas zdaňovacieho obdo-
bia, len k 1. januáru ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Postup daňovníka pri zmene

spôsobu uplatňovania výdavkov upravuje § 51a ZDP.

Poznámka:

Po novelizácii ZDP zákonom č. 341/2016 Z. z. dochádza od 1. 1. 2017 pri uplatňovaní percentuál-
nych výdavkov podľa § 6 ods. 10 k zmene : daňovník,ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, si bude
môcť uplatniť výdavky vo výške 60 % (nie 40 %) z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac
do výšky 20 000 eur (nie 5 040€) a rovnaký limit je určený aj pre príjmyuvedené v § 6 ods. 4 ZDP.

Okrem tabuľky č. 1 daňovník vyplní podľa predtlače tabuľky:

� 1a, ak vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, resp. ak v prípade príjmov
z prenájmu (§ 6 ods. 3) alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4)
vedie účtovníctvo v súlade s § 6 ods. 13 ZDP – v tomto prípade nie je účtovnou
jednotkou a nemá povinnosťou predkladať účtovné výkazy;

� 1b, ak vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP – v prípade paušálnych výdavkov

pri dosahovaní príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6
ods. 1 a 2), resp. z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4).

Tabuľky sa týkajú stavu sledovaných evidovaných skutočností (hmotného a nehmot-
ného majetku zaradeného do obchodného majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov)
na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia (pri paušálnych výdavkoch len
stavu zásob a pohľadávok).
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Pripomeňme si ešte, že podľa § 2 písm. l) ZDP zdaňovacím obdobím pri dani z príj-
mov fyzickej osoby je vždy kalendárny rok (výnimku predstavuje len úmrtie daňovní-
ka). Aj v prípade skončenia podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendár-
neho roka) daňovník predloží daňové priznanie až po jeho uplynutí.

Ku dňu skončenia podnikania daňovník – účtovná jednotka – uzavrie účtovné knihy,
zostaví mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ale predloží ju spolu s daňovým
priznaním až po skončení zdaňovacieho obdobia.

Pri ukončení činnosti musídaňovníkupraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 ZDP.

Príklad č. 37

Živnostník pán Bystrý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. V roku 2016 podnikanie ukončil.
Ku dňu skončenia podnikateľskej činnosti evidoval nespotrebované zásoby v hodnote (obstarávacej
cene) 700€, pohľadávky vo výške 600€ (zvýšenie základu dane – príjmov– o 1 300€) a záväzky voči
dodávateľom materiálu v celkovej výške 100 € (zníženie základu dane prostredníctvom výdavkov
o 100 €). Základ dane za rok 2016 celkovo upraví, zvýši o 1 200€.

Poistné preukázateľne zaplatené v súvislosti s dosahovanímpríjmovpodľa § 6 ods. 1
a 2 ZDP sa uvádza na vyznačenom mieste pod tabuľkou č. 1; ak daňovník účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11,
resp. uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, napíše tam úhrn skutočne
uhradených preddavkov na zdravotné poistenie, nedoplatkov z minulých období
vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, poistného na so-

ciálne poistenie, poistného zaplateného na základe dobrovoľnej účasti na tomto po-
istení v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a poistného v zahraničí. Ak
daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, uvedie výdavky na poistenie
zaúčtované v danom roku v rovnakom rozsahu.

Len si pripomeňme, že sem nepatria dobrovoľné príspevky na starobné dôchod-

kové sporenie platené podľa § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o SDS: nie sú
súčasťou sumy preukázateľne zaplatených príspevkov, ktoré sa uvádzajú pod tabuľ-
kou č. 1 priznania typu B, neodpočítavajú sa ako daňový výdavok v rámci zaplatené-
ho poistného a príspevkov pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane)
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, nepremietajú sa do poistného znižujúceho príjmy
zo závislej činnosti na riadkoch 33 a 33a daňového priznania typu A, resp. na r. 35
(úhrn povinného poistného) daňového priznania typu B ani do sumy preukázateľne
zaplateného poistného na sociálne poistenie, ktoré sa uvádzajú na riadkoch 12 a 13
tejto prílohy č. 2 daňového priznania typu B. Výšku dane ovplyvňujú prostredníctvom
– ako už bolo uvedené – nezdaniteľnej časti základu dane.

Poistné na zdravotné a sociálne poistenie v požadovanom členení daňovník uve-
die tiež v prílohe č. 2. Finančné riaditeľstvo SR je povinné oznamovať Sociálnej
poisťovni a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o. i. aj výšku zaplatené-
ho poistného na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie – tým boli
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daňovníci odbremenení od povinnosti predkladať Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam výpisy z daňových priznaní.

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý sa rozhodol uplatňovať
osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17

ods. 17 ZDP, resp. uplatňovanie tohto spôsobu ukončil, je povinný túto skutočnosť
uviesť na príslušných riadkoch pod tabuľkou č. 1 priznania typu B. V sústave podvoj-

ného účtovníctva kurzový rozdiel slúži na úpravu hodnoty pohľadávky ocenenej kur-
zom ku dňu jej vzniku (vo výnosoch) na hodnotu ocenenia kurzom ku dňu jej inkasa,
resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak k inkasu nedôjde do kon-
ca účtovného obdobia. Analogicky je to v prípade záväzku. Daňovník však má
možnosť uplatňovať osobitný spôsob – zahrnúť ich do základu dane až v tom zdaňo-
vacom období, v ktorom dôjde k inkasu pohľadávky alebo úhrade záväzku, ale túto
skutočnosť musí v priznaní vyznačiť.

Na porovnanie: V jednoduchom účtovníctve sa pohľadávky a záväzky, ocenené pri
vzniku cudzou menou, ocenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, re-
ferenčným kurzom vyhláseným v tento deň. Prepočítaná hodnota sa uvedie do knihy
pohľadávok (knihy záväzkov) a potom sa vykazuje v účtovnej závierke – vo výkaze
o majetku a záväzkoch. Kurzový rozdiel z tohto ocenenia sa pri pohľadávkach a zá-
väzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, teda nemá vplyv na základ dane (okrem
dvoch výnimiek týkajúcich sa úhrady dlhodobého majetku a finančného prenájmu za
presne určených podmienok). Do zdaniteľných príjmov sa zahrnie pri inkase pohľa-
dávky jej hodnota v ocenení kurzom cudzej meny k tomuto dňu inkasa pohľadávky.
Dodajme, že kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve vznikajú v princípe len
z ocenenia cudzej meny v hotovosti a na účtoch v bankách – účtujú sa v peňažnom
denníkuako posledné položky pred zaúčtovanímuzávierkových účtovných operácií.

Ako už bolo uvedené, na riadku 39 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ

dane) ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. výsledok hospodá-

renia – zisk z príjmovpodľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, na r. 40 sa uvedie strata ako zápor-

ný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. výsledok hospodárenia – strata

z podvojného účtovníctva.

Riadky 41 a 42 (a analogicky pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP r. 61 – 64):

� sú v prvom rade určené daňovníkom účtujúcim v sústave podvojného účtov-

níctva: na r. 41 (resp. 63) majú uviesť úhrn položiek zvyšujúcich základ dane
(presnejšie: zvyšujúcich výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane), na
r. 42 (resp. 64) úhrn položiek znižujúcich základ dane, pričom v oddiele XIII uve-
dú konkrétne položky, o ktoré základ dane zvýšili, resp. znížili;

� daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evi-
denciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, tieto riadky vypĺňa (okrem ďalej uvedených špecific-
kých úprav od 1. 1. 2015) len v prípadoch, ak podáva dodatočné priznanie, a to aj
dodatočné daňové priznanie po skončení podnikania alebo inej samostatnej
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zárobkovej činnosti, resp. prenájmu v súlade s § 32 ods. 12 ZDP (inak v JÚ bežne
v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií upravuje príjmy
a výdavky zaúčtované v priebehu účtovného obdobia o príjmy, resp. výdavky, ktoré
sa nezahrnujú do základu dane z príjmov alebo sa zahrnú do základu dane v inej
výške a v inom zdaňovacom obdobív súlade s ustanoveniami ZDP, o odpisy majet-
ku a pod., preto takýto daňovník už riadky 41, 42, 63, 64 daňového priznania typu B
nevypĺňa – podobné je to pri daňovej evidencii);

� daňovník, ktorý uplatňuje percentuálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, uvedené
riadky vypĺňa (okrem ďalej uvedených špecifických úprav od 1. 1. 2015) len v prí-
pade, ak podáva dodatočné daňové priznanie (a to aj dodatočné daňové prizna-
nie po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti v súlade
s § 32 ods. 12 ZDP);

� tieto riadky vypĺňa ďalej ten, kto je povinný upraviť základ dane v súlade s usta-
noveniami § 17 ods. 19 písm. h), § 17 ods. 34 a 35, resp. uplatňuje si limitované

výdavky podľa § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu ZDP.

Ide o tieto prípady:

� daňovník, ktorý nespĺňa podmienky upravené v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP,
preto zvyšuje základ dane, v zmysle § 17 ods. 19 písm. h) ZDP súčasťou zá-
kladu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na sponzorské
u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a to za presne urče-
ných podmienok, o. i. len v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v prísluš-
nom zdaňovacom období, a ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor
vykáže kladný základ dane,

� daňovník nespĺňa podmienku výšky základu dane (aspoň 12 000 €) pre
využitie možnosti uplatnenia celého ročného odpisu alebo pomernej časti roč-
ného odpisu z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17
ods. 34 ZDP), t. j. jeho základ dane z príjmov podľa § 6 ZDP je nižší ako
12 000 €,

� daňovník nespĺňa podmienku výšky základu dane (aspoň 14 400 €) pre
možnosť uplatnenia výdavkov na nájomné pri prenajatom osobnom aute
so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17 ods. 35 ZDP),

� daňovník má v daňových výdavkoch premietnutú vyššiu sumu na členské prí-
spevky vyplývajúce z nepovinného členstva ako 5 % zo základu dane [§ 19
ods. 3 písm. n) ZDP],

� daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výroba alkoholických
nápojov, má v daňových výdavkoch zahrnutú vyššiu sumu výdavku na rekla-
mný predmet – víno než 5 % zo základu dane [§ 21 ods. 1 písm. h) tretí bod
ZDP],

� ide o daňovníka– zamestnávateľa, ktorý si môže znížiť základ dane podľa § 17
ods. 37 ZDP v prípade poskytovania praktického vyučovania žiakovi v rámci

66



duálneho vzdelávania. Túto položku si možno uplatniť napr. aj prostredníc-
tvom uzávierkových účtovných operácií, ale v prípadepodvojného účtovníctva
v podstate len prostredníctvom tlačiva daňového priznania.

V tejto súvislosti možno poznamenať, že premietnutie aplikácie týchto ustanovení
ZDP do tlačiva daňového priznania za rok 2016 je oproti vlaňajšku zjednodušené
tým, že novelou ZDP obsiahnutou v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe bolo v doplne-
nom § 17 ods. 38 spresnené, že v prípade fyzickej osoby je potrebné mať na zreteli
(čiastkový) základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo základ dane (čiastkový
základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP.

Ďalším problémom je samotné vyčíslenie sumy čiastkového základu dane. V prí-
pade osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac sa nedá pochybovať
o tom, že najprv sa do výdavkov premietne celý odpis tohto auta, zistí sa (čiast-

kový) základ dane a pokiaľ je nižší než suma 12 000 € (zodpovedajúca rovnomer-

nému ročnému odpisu z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €), daňovník musí

(čiastkový) základ dane zvýšiť o príslušný rozdiel v týchto odpisoch – sumu zvý-

šenia uvedie na r. 41 tlačiva priznania. Podobne je to v prípade limitovaného nájom-

ného, ak ide o takéto drahé autá.

Trochu diskutabilnejšie je to v situácii uplatňovania limitovaných výdavkov na člen-

ské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a limitovanej sumy výdavku

na víno ako reklamný predmet. Dalo by sa uvažovať o tom, že aj keď sa v priebehu
roka vynaložené sumy premietnu do daňových výdavkov (najmä v prípade podvojné-
ho účtovníctva je to jasný postup), potom sa na tieto ciele zo základu dane najprv vy-
berú (aby základ dane nimi nebol ovplyvnený, znížený) a z takto zvýšeného základu
dane sa vypočíta limitovaná suma výdavkov, o ktorú sa potom základ dane zníži. Pre
daňovníka by to bolo o niečo zaujímavejšie (o niečo vyššia suma týchto výdavkov),
ale podstatne komplikovanejšie, pričom ZDP konkrétny postup presne neupravuje.
V prípade priznaní za rok 2016 ide aj posudzovanie sponzorského ako daňového vý-
davku na strane poskytovateľa podľa § 17 ods. 19 písm. h) ZDP. Je preto potrebné
plne rešpektovať informácie obsiahnuté v tlačive priznania a v poučení, napr.
v poznámke k odkazu č. 14 sa uvádza:

„Výdavky uvedené v § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34 a 35, § 19 ods. 3 písm. n)

a § 21 ods. 1 písm. h) treťom bode zákona sú v plnej výške súčasťou základu

dane, pričom suma prevyšujúca výšku daňových výdavkov vypočítaných pod-

ľa citovaných ustanovení zákona sa uvedie na r. 41 a 63“.

Dodajme: V prípade týchto áut porovnávame:

a) či je základ dane nižší než ročný odpis 12 000 € z limitovanej vstupnej ceny –
ak áno, zvýšime ho;

b) výšku odpisov: za jednotlivé roky základ dane zvýšime o rozdiel medzi sku-

točne uplatnenými odpismi z týchto vozidiel (v 1. roku v pomernej výške,

67

DP k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016



podobne v poslednom roku) a odpismi z limitovanej vstupnej ceny (v 1. roku
v pomernej výške, podobne v poslednom roku);

c) v akom rozsahu sa používa na dosahovanie zdaniteľných príjmov: najprv po-
rovnáme základ dane s odpisom 12 000 €, ak je nižší, zvýšime ho o rozdiel (sku-
točný odpis napr. znížený na 80 % – odpis 12 000 €), prípadne obidva údaje v po-
mernej výške za časť roka.

Príklad č. 38

Notár si v roku 2016 obstaral osobný automobil, vložil ho do obchodného majetku a používa ho len
v súvislosti s podnikaním.

a) Kúpil ho v januári 2016 za 80 000 €. Rovnomerné odpisy počas doby odpisovania 4 roky predsta-
vujú 20 000 € ročne. Odpisy z limitovanej vstupnej ceny činia 12 000 € ročne. Rozdiel odpisov
predstavuje 8 000 €. Predpokladajme, že za roky 2016 – 2019 dosiahne daňovník takéto základy
dane – od ich výšky sa odvíja jeho postup:

Rok
Základ dane

(„ZD“)

Uplatnený daňový odpis

(v tabuľke č. 1 na r. 10

priznania) zo vstupnej

ceny („VsC“)

Odpis

z limitovanej VsC

Úprava ZD

(ak je ZD nižší než 12 000 €,

zvýšime ho o rozdiel odpisov

8 000 €) – na r. 41 priznania

2016 10 935 20 000 12 000 + 8 000

2017 11 999 20 000 12 000 + 8 000

2018 12 001 20 000 12 000 – (nezvýšime)

2019 13 879 20 000 12 000 – (nezvýšime)

Spolu 80 000 48 000

Základ dane za rok 2016 vo výške 10 935€ uvedený na riadku 39 priznania daňovníkzvýši na r. 41
o 8 000 €.

b) Ak by tento daňovníkobstaral osobné auto napr. za 54 000 € v apríli 2016, za rok 2016 by si uplat-
nil rovnomerný odpis v pomernej výške:
54 000 € : 4 = 13 500 € ročne; 13 500 € : 12 mesiacov x 9 mesiacov od uvedenia do používania
=10 125 €.
Túto sumu 10 125€ porovná s pomernou sumou vypočítanouz limitovanej vstupnej ceny takto:
12 000 € : 12 mesiacov x 9 mesiacov = 9 000€, rozdiel odpisov predstavuje 1 125€.
Keďže za rok 2016 vykázal základ dane nižší než 12 000 € (celoročný odpis z limitovanej vstup-
nej ceny), musí ho zvýšiť na r. 41 tlačiva o rozdiel odpisov vo výške 1 125€.

Rok
Základ dane

(„ZD“)

Uplatnený daňový odpis

(v tabuľke č. 1 na r. 10

priznania) zo vstupnej

ceny („VsC“)

Odpis z limitovanej

VsC

Úprava ZD

(ak je ZD nižší než 12 000 €,

zvýšime ho o rozdiel odpisov

– na r. 41 priznania)

2016 10 935 10 125 9 000 + 1 125
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Rok
Základ dane

(„ZD“)

Uplatnený daňový odpis

(v tabuľke č. 1 na r. 10

priznania) zo vstupnej

ceny („VsC“)

Odpis z limitovanej

VsC

Úprava ZD

(ak je ZD nižší než 12 000 €,

zvýšime ho o rozdiel odpisov

– na r. 41 priznania)

2017 11 999 13 500 12 000 + 1 500

2018 12 001 13 500 12 000 – (nezvýšime)

2019 15 379 13 500 12 000 – (nezvýšime)

2020 21 680 3 375 3 000 – (nezvýšime)

Spolu 54 000 48 000

Ako už bolo uvedené, daňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva na
riadku 39 uvádzajú výsledok hospodárenia – zisk z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2

ZDP, na r. 40 výsledok hospodárenia – stratu z týchto príjmov. Úpravy výsledku

hospodárenia na základ dane by sa mali uskutočniť v dvoch štádiách.

Na r. 41 majú daňovníci uviesť úhrn položiek zvyšujúcich základ dane (presnej-
šie: zvyšujúcich výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane), na r. 42 úhrn

položiek znižujúcich základ dane, pričom v oddiele XIII uvedú položky, o ktoré kon-
krétne základ dane zvýšili, resp. znížili. Ako pomocný podklad im môže poslúžiť aj tla-
čivo daňového priznania k dani z príjmovprávnickej osoby. Na riadku 100 predmetné-
ho tlačiva sa v princípe uvádza výsledok hospodárenia pred zdanením zistený v úč-
tovníctve (zisk alebo strata) – to obsahom zodpovedá „našim“ riadkom 39, resp. 40.
V úhrne položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia (alebo rozdiel medzi príjmami
a výdavkami) na riadok 41 „nášho“ tlačiva by mali byť premietnuté o. i. sumy (zaúčto-
vaných) nákladov, ktoré nemožno daňovo akceptovať, sumy výdavkov uznávaných
až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré v nákladoch zaúčtované v roku 2016
boli, ale neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia roku 2016 (napr. v nákla-
doch zaúčtované, ale ešte neuhradené výdavky na marketingové štúdie, výdavky na
poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2),
ďalej sumy zmluvných pokút (v zmysle § 17 ods. 19 ZDP účinného do 31. 12. 2014)
zaúčtovaných síce do výnosov do 31. decembra 2014, ktoré však neboli do
uvedeného dátumu zahrnuté do základu dane a zdanené, ak boli prijaté v roku 2016.

V úhrne položiek znižujúcich výsledok hospodárenia (riadok 42) by mal byť o. i. pre-
mietnutý rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve, ďalej napr. výdavky (náklady) podľa § 17 ods. 19
ZDP účinného od 1. 1. 2015 uznávané až po zaplatení, ktoré boli v zdaňovacom ob-
dobí roku 2016 zaplatené, ale nie sú premietnuté do výsledku hospodárenia na r. 39
(resp. 40) tlačiva typu B.

Daňovník by si mal v tomto štádiu napísať na papier mimo tlačiva (a zároveň do
XIII. oddielu) takto vypočítaný „predbežný“ základ dane ako dôležitý údaj pre
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aplikáciu ďalších ustanovení ZDP (obdoba riadka 301 tlačiva daňového priznania
k dani z príjmov právnickej osoby).

Na základe jeho porovnania napr. so sumou 12 000 € (ak je nižší) potom do sumy na

r. 41 je potrebné premietnuť tiež zvýšenie základu dane v súlade s § 17 ods. 34
ZDP; ďalej ide o zvýšenie základu dane podľa § 17 ods. 35 ZDP, taktiež v zmysle § 17
ods. 19 písm. h) ZDP (ak ide o sponzorské neuplatniteľné v roku 2016), napr. tiež
sumu už rozoberaných členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného člen-
stva v právnickej osobe, zaúčtovaných v nákladoch a premietnutých do sumy na r. 39
(40), ktorá prevyšuje limit ustanovený v § 19 ods. 3 písm. n) ZDP (okrem limitu 5 % zo
základu dane je tu aj druhý limit – ak táto suma do 5 % presiahne 30 000 €, uvedie sa
suma prevyšujúca 30 000 €), ako aj sumu výdavkov za víno poskytované ako rekla-

mný predmet prevyšujúcu 5 % zo základu dane u daňovníka, u ktorého nie je výroba
alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Na r. 42 je možné znížiť základ dane podľa § 17 ods. 37 ZDP v prípade poskytovania
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy uzatvorenej medzi da-
ňovníkom ako zamestnávateľom (môže ísť aj o fyzickú osobu) a zákonným zástup-
com žiaka alebo plnoletým žiakom podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. j. (len) v rámci
duálneho vzdelávania.

Ďalšia časť oddielu VI sa týka odpočítavania daňových strát.

Novelou ZDP z 1. 12. 2011 sa zmenil spôsob umorovania strát a výpočtu základu
dane. Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa uznáva

daňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie za rok 2012 a roky

nasledujúce; odpočítava sa od (čiastkového) základu dane z § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Odpočítavanie daňových strát ďalej výrazne zmenila novela ZDP č. 463/2013

Z. z. – ide o ustanovenia § 30 a § 52za ods. 4. Táto zmena mala vplyv už na výpo-

čet dane za rok 2014. V zmysle § 30 ZDP sa daňové straty za rok 2014 a roky na-

sledujúce umorujú počas 4 bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období

rovnomerným spôsobom. Z citovaného ustanovenia § 52za ods. 4 ZDP vyplýva,
že neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
2010 až 2013 (alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát), aj keď sa mohli od-
počítať od základu dane, sa odpočítajúod základu dane (ČZD z § 6 ods. 1 a 2) rovno-

merne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích ob-

dobí začínajúcichzdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa
uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011
z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP. Dodajme, že straty za roky 2008 a 2009
sa doumorovali „po starom“ – strata z roku 2009 sa teda naposledy mohla uplatniť
v daňovom priznaní za rok 2014 – išlo o posledný, piaty rok na jej umorenie.
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Vyplnené r. 45 až 50 poskytujú prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30
a § 52za ods. 4 ZDP, konkrétne na r. 45 až 48 sa uvedie presná suma strát z rokov
2010 až 2013 neuplatnených do 31. decembra 2013 v zmysle § 52za ods. 4 ZDP.

Na r. 49 sa uvedie suma daňovej straty za zdaňovacie obdobie roka 2014 a na r. 50
suma daňovej straty za zdaňovacie obdobie roka 2015, ktoré daňovník uplatňuje
v súlade s § 30 ZDP (r. 51 až 52 sa v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka
2016 ešte nevypĺňajú).

R. 53 je vyhradený súčtu daňových strát z r. 45 až 50 a na r. 54 sa uvedie 1/4 tohto
súčtu uvedeného na r. 53. Na r. 55 sa následne zníži čiastkový základ dane z príjmov
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o sumu z riadka 54, t. j. 1/4 z úhrnu strát z predchádzajúcich
zdaňovacích období, ktorá sa však môže uplatniť maximálne do výšky tohto čiastko-
vého základu dane uvedeného na r. 43.

Ďalšiu časť oddielu VI vyplnia daňovníci, ktorí vynakladajú výdavky na výskum

a vývoj. Ide o aplikáciu § 30c ZDP, ktorý umožnením tzv. superodpočtu ta-

kýchto výdavkov zvýhodňuje tento okruh subjektov. V súlade s § 30c ZDP je
možné druhýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2016 odpočítať výdavky na výskum a
vývoj od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2

ZDP zníženého o odpočet daňovej straty.

Ak sa vypĺňa táto časť daňového priznania typu B (riadky 56 a 57), je potrebné

vyplniť aj prílohu č. 1 priznania.

Na r. 56 sa prenáša suma odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (údaj

uvedený na r. 7 prílohy č. 1). Na r. 57 sa základ dane (čiastkový základ dane) z príj-
mov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (znížený o daňovú stratu) z r. 55 zníži o odpočet týchto
výdavkov uvedený na r. 56, a to maximálne do výšky základu dane (čiastkového zá-
kladu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP uvedeného na r. 55 (len po nulu).

Pomocná tabuľka na výpočet celkového nároku na odpočet:

Výdavky

(náklady)

na výskum

a vývoj

vynaložené

v zdaňovacom

období,

za ktoré sa

podáva

daňové

priznanie

25 %

z výdavkov

(nákladov)

uvedených

v stĺpci 1

Z výdavkov

(nákladov)

uvedených

v stĺpci 1

sa týka

absolventov

v zmysle

§ 30c ods. 1

písm. b)

ZDP

25 %

z výdavkov

(nákladov)

uvedených

v stĺpci 3

Výdavky

(náklady)

na výskum

a vývoj

vynaložené

v predchá-

dzajúcom

zdaňovacom

období

Nárast

výdavkov

(nákladov)

na výskum

a vývoj

v porovnaní

s predchá-

dzajúcim

zdaňovacím

obdobím

(stĺ. 1 – stĺ. 5)

25 %

z nárastu

výdavkov

(nákladov)

na výskum

a vývoj

uvedeného

v stĺ. 6

Celkový

nárok

na odpočet

(prenos

do stĺpca 2

prílohy);

súčet

údajov v stĺ.

(2 + 4 + 7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Riadky 58 až 65 sa týkajú pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3 (z prenájmu nehnu-
teľností) a ods. 4 ZDP (z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu).
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Príjmy z prenájmu

Príjmyz prenájmu nehnuteľností patria do § 6 ods. 3 ZDP, a to bez ohľadu na dobu
prenajímania. Príjmy z prenájmu hnuteľných vecí zatrieďujeme do § 6 ods. 3 iba vte-
dy, ak tieto veci tvoria príslušenstvo nehnuteľnosti. Pokiaľ na prenajímanie nehnu-

teľnosti daňovník má živnostenské oprávnenie, v tom prípade sa dosiahnuté

príjmy považujú za príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Podľa § 4
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, ak sa popri

prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

Základnými službami sú dodanie elektriny, plynu, vody a odvoz odpadkov.

Na zreteli je potrebné mať tiež to, že podľa § 6 ods. 5 ZDP sa za príjem z podnika-

nia alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) považuje o. i. aj

príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom, napr. z prenájmu časti
majetku vloženého do obchodného majetku, pričom druhá časť majetku slúži na vy-
konávanie vlastnej podnikateľskej činnosti prenajímateľa a pod.

A. Ak daňovník má na prenájom živnostenské oprávnenie, dosiahnuté príjmy sa

zdaňujú tak ako všetky ostatné príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP]

Základné princípy:

1. Ide o príjmy v plnom rozsahu zdaniteľné – sú predmetom dane a nevzťahuje

sa na ne žiadne oslobodenie od dane.

2. Ak si daňovník neuplatňuje výdavky skutočne vynaložené (na základe účtovníc-
tva alebo daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP), môže si v daňovom priznaní
za rok 2016 uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6
ods. 1 a 2 (ale od 1. 1. 2013 len do limitovanej výšky 5 040 € ročne) + zaplatené
povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Možnosť odpočítať si namiesto
preukázateľných daňových výdavkov výdavky paušálne podľa § 6 ods. 10 ZDP sa
týka nielen tých, ktorí po celé zdaňovacie obdobie nie sú platiteľmi DPH, ale aj
tých, ktorí nie sú platiteľmi DPH len časť zdaňovacieho obdobia. V rámci § 6

ods. 1 a 2 je možné použiť len jeden spôsob uplatňovania výdavkov,

nemožno ich kombinovať. Pri príjmoch z prenájmu patriacich do § 6 ods. 3

možno použiť iný spôsob (od 1. 1. 2013 už to však nemôžu byť percentuálne

výdavky).

3. Tieto príjmy sa nedelia medzi manželov.

4. Čiastkový základ dane zistený z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2016 je

možné v súlade s § 11 ods. 1 ZDP znížiť o nezdaniteľné časti základu dane: na
daňovníka, na manželku (manžela) daňovníka, o sumy dobrovoľných príspev-

kov na starobné dôchodkové sporenie (max. vo výške 1 029,60 €) a o sumy

príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie do limitovanej výšky 180 €.
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B. Ak príjmy z prenájmu patria do § 6 ods. 3 ZDP (bez živnostenského oprávnenia)

Zdaňovanie príjmov z prenájmu sa od 1. 1. 2011, po nadobudnutíúčinnosti zákona
č. 548/2010 Z. z., pomerne výrazne zmenilo. Zmeny v ZDP, ktoré zdaňovanie

príjmov z prenájmu najviac ovplyvňujú:

� Od dane už nie je oslobodená suma do výšky 5-násobku platného životného mi-
nima, ale pevne stanovená suma do výšky 500 € ročne z úhrnu (piatich dru-

hov) príjmov uvedených v § 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP [predtým písmená h) a j)];
ide o príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP z prenájmu, podľa § 8 ods. 1 písm. a) z prí-
ležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby,
lesného a vodného hospodárstva (teda ak nejde o podnikanie) a z príležitostného
prenájmu hnuteľných vecí, podľa § 8 ods. 1 písm. d) z prevodu opcií, podľa § 8
ods. 1 písm. e) z prevodu cenných papierov a podľa § 8 ods. 1 písm. f) z prevodu
obchodného podielu na spoločnosti s ručenímobmedzeným, komanditnej spoloč-
nosti alebo z prevodu členských práv družstva. Ak úhrn týchto príjmov presiah-

ne v zdaňovacom období 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad

takto ustanovenú sumu.

� Nezdaniteľné časti základu dane sa od 1. 1. 2011 uplatňujú len pri tzv. aktív-

nych príjmoch; pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP sa uplatniť

nemôžu.

Od 1. 1. 2012, po nadobudnutíúčinnosti zákona č. 548/2011 Z. z., sa zmenilo to, že:

� Len z príjmov patriacich do § 6 ods. 1 a 2 ZDP sa uznáva daňová strata vykázaná
z účtovníctva alebo daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 14 za rok 2012
a roky nasledujúce; pri (pasívnych) príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP

sa ešte (naposledy) uznávala daňová strata vykázaná v súlade s § 6 ods. 11

až 13 ZDP za rok 2011.

Od 1. 1. 2013, po nadobudnutíúčinnosti zákona č. 395/2012 Z. z., sa zmenilo to, že:

� Došlo k zrušeniu možnosti odpočítania paušálnych výdavkov od príjmov

z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP, daňovník si môže uplatniť len
výdavky skutočne vynaložené.

� Obmedzila sa možnosť uplatnenia daňového bonusu na vyživované nezao-
patrené dieťa (deti) len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom ustanove-
nú minimálnu výšku iba aktívnych príjmov – zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP
a z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
takže už sa neprihliada na príjmy z prenájmu.

Základné princípy zdanenia týchto príjmov dosiahnutých v roku 2016

1. Pri zdaňovaní týchto príjmov je potrebné v prvom rade prihliadnuť na dikciu

§ 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP – príjemza rok do 500 € (v rámci uvedeného úhrnu) je
od dane oslobodený a rozdiel nad 500 € zdaneniu podlieha.
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2. V zmysle § 4 ods. 8 ZDP sa príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP plynúce manželom

z ich bezpodielového spoluvlastníctva zahŕňajú do základu dane v rovna-

kom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. Buď sa teda manželia
dohodnú, že sa takýto príjem nerozdelí, prípadne rozdelí v nerovnakom pomere,
alebo na každého pripadne jedna polovica. Správca dane akceptuje dohodu
manželov.

3. Od príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP si daňovník môže odpočítať len

výdavky skutočne vynaložené, pričom vedie daňovú evidenciu podľa § 6
ods. 11 alebo sa rozhodne účtovať v sústave JÚ alebo PÚ (v zmysle § 6 ods. 13
ZDP) – nemá však povinnosť predložiť účtovné výkazy a pod. Ak súčasne dosa-
huje aj príjmy podľa § 6 ods. 1 alebo 2, tieto môže znížiť o výdavky skutočne vyna-
ložené alebo paušálne vo výške 40 % z príjmov (limitované) bez ohľadu na spô-
sob uplatňovania výdavkov (skutočne vynaložených) pri príjmochpodľa § 6 ods. 3
ZDP. Ak sú vynaložené výdavky vyššie než príjmy z prenájmu nehnuteľností pod-
ľa § 6 ods. 3 ZDP, na tento rozdiel sa neprihliada.

4. Okruh uplatniteľných vynaložených výdavkov na obstaranie, technické zhodnote-
nie, údržbu a opravy nehnuteľnosti závisí od toho, či daňovník nehnuteľnosť zara-

dil alebo nezaradil do svojho obchodného majetku.

5. Ako už bolo uvedené, v súlade s § 11 ods. 1 ZDP o nezdaniteľné časti základu

dane je možné znížiť len základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov
podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo súčet čiastkových základov dane z tých-
to príjmov, ale nie je možné znížiť (čiastkový) základ dane zistený z príjmov

podľa § 6 ods. 3 ZDP.

6. Príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP nemajú vplyv na možnosť
uplatniť si daňový bonus.

7. Z § 16 ods. 1 písm. f) ZDP v nadväznosti na § 2 písm. g) ZDP vyplýva, že na Slo-
vensku je zdaniteľný (nielen príjem rezidenta SR, ale aj) príjem nerezidenta SR

z prevodu, prenájmu a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území

SR, plynúci od rezidentov SR, ako aj nerezidentov SR a stálych prevádzkarní ne-
rezidentov SR. Na daň zaplatenú na Slovensku sa prihliadne v štáte daňovej rezi-
dencie tohto daňovníka pri zdanení jeho celosvetových príjmov v súlade s prísluš-
nou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak nájomca vy-
pláca nájomné rezidentovi štátu, ktorý nie je uvedený v § 2 písm. t) ZDP, teda rezi-
dentovi iného než členského štátu EÚ, musí na zabezpečenie dane zrážať
a odvádzať sumy podľa § 44 ZDP, ako aj splniť si svoju povinnosť oznámiť túto
skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu.

8. Zároveň z čl. 6 ZZDZ vyplýva, že prednostné právo na zdanenie príjmov z ne-
hnuteľného majetku má štát zdroja, teda štát, v ktorom je nehnuteľnosť

umiestnená.
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Pri výpočte (čiastkového) základu dane sa použijú ustanovenia § 17 až § 29

ZDP.

Daňovník – ako už bolo uvedené – sa môže rozhodnúť, či prenajímanú nehnu-

teľnosť:

� zaradí do svojho obchodného majetku, teda bude ju účtovať alebo evidovať
v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP,

� nezaradí do svojho obchodného majetku.

Ak daňovník prenajímanú nehnuteľnosť nezaradí do svojho obchodného majetku,

potom si do daňových výdavkov môže premietnuť len výdavky na riadnu pre-

vádzku tejto prenajímanej nehnuteľnosti. Výdavky vynaložené na obstaranie

nehnuteľnosti (vrátane úrokov z hypotekárneho úveru), na jej opravy, udržiava-

nie a technické zhodnotenie, zaplatené poistné za poistenie tohto majetku, daň

z nehnuteľností a pod. si od príjmov z prenájmu odpočítať nemôže, sú to

výdavky na osobnú potrebu daňovníka.

Ak daňovník napr. vykoná modernizáciu tejto nehnuteľnosti nezaradenej do obchod-
ného majetku, vynaložené výdavky si môže uplatniť len v prípadepredaja tohto majet-
ku – ak ho predá, tieto preukázateľne vynaložené výdavky si môže od príjmov z pre-
daja odpočítať v súlade s § 8 ods. 5 ZDP (sú premietnuté aj v predajnej cene).

Ak daňovník prenajímanú nehnuteľnosť zaradil do obchodného majetku, na tieto
výdavky možno pri príjmoch z prenájmu prihliadnuť, pričom z jednotlivých ustanovení
ZDP vyplýva, že výdavky vynaložené na obstaranie a technické zhodnotenie sa

za určených podmienok premietajú do výdavkov postupne formou odpisov.

Odpisovanie hmotného majetku a nehmotného majetku je upravené v § 22 až

§ 29 ZDP. Rozumie sa ním postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a ne-
hmotného majetku, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP
a používa sa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu,do daňových výdavkov.

Výška odpisov sa s účinnosťou od 1. 1. 2012 odvíja v prvom roku odpisovania od poč-
tu mesiacov, ktoré uplynú od zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňova-
cieho obdobia. Daňovník si teda uplatní len alikvotnú časť z ročného odpisu v závis-
losti od počtu mesiacov, počas ktorých sa o majetku účtuje alebo počas ktorých sa
majetok eviduje podľa § 6 ods. 11 ZDP.

K výrazným zmenám v odpisovaní majetku (v tomto prípade nehnuteľností) došlo
aj k 1. 1. 2015, resp. 2016, takže aspoň heslovite:

� rozšírenie počtu odpisových skupín zo 4 na 6, pričom doba odpisovania v od-
pisovej skupine 6 je 40 rokov; do novozavedenej odpisovej skupiny 6 boli vy-

členené nevýrobné budovy (administratívnebudovy, bytové budovy, hotely, bu-
dovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo), ktoré sa do kon-
ca roku 2014 odpisovali 20 rokov;
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� redukcia možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre 2. a 3.

odpisovú skupinu, teda budovy možno odpisovať len rovnomerne;

� v zmysle § 19 ods. 3 písm. b) ZDP zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná
časť zostatkovej ceny majetku taxatívne vymenovaného v tomto ustanovení –

o. i. budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 – pri jeho vyrade-

ní predajom sa daňovo akceptuje len do výšky príjmov z predaja tohto majet-
ku zahrnutých do základu dane; v prípade vymenovaného majetku teda sa ne-

uznáva strata z predaja tohto majetku;

� úprava odpisov u prenajímateľa majetku – operatívny prenájom – § 19 ods. 3

písm. a) ZDP;

� v § 19 ods. 3 písm. b) ZDP – vypustenie limitovania daňovej zostatkovej ceny pri
predaji technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľ-
nosti zaradenej do odpisovej skupiny 6;

� v § 22 ods. 12 ZDP – zavedenie možnosti uplatnenia odpisov v zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom dochádza k predaju majetku, pri ktorom je zostatková cena daňo-
vým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3
písm. b) prvého bodu – odpis za mesiace, počas ktorých daňovníko majetku účto-
val alebo ho evidoval v daňovej evidencii;

� v § 24 ods. 2 ZDP zaradenie technického zhodnotenia budovy používanej na nie-
koľko účelov do príslušnej odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca
využíva prenajatý majetok,

� v § 27 ods. 3 – zaokrúhľovanie odpisov na eurá nahor pri rovnomernom odpisova-
ní aj v prípade pomernej časti ročného odpisu podľa doplneného § 22 ods. 12
a spresnenia týkajúce sa zaokrúhľovania odpisov v ďalších ustanoveniach ZDP,

� v nadväznosti na novelizáciu zákona o účtovníctve, v ktorom bola z § 25 vypuste-
ná reprodukčná obstarávacia cena, došlo k mene v § 25 ods. 1 písm. c) ZDP.

Primeranú pozornosť je potrebné venovať tiež posúdeniu výšky dosiahnutých zda-

niteľných príjmov a vynaložených výdavkov. Ak daňovník ako prenajímateľ ne-
hnuteľnosti sumy za spotrebovanú energiu (elektrickú energiu, plyn, teplo a úžitko-
vú vodu) sám uhrádza dodávateľovi energií a nájomca ich platí prenajímateľovi popri
nájomnom, príjmom prenajímateľa je celá prijatá suma (nájomné i platba za

energie) od nájomcu.

Ak zmluvy s dodávateľmi energií má uzatvorené prenajímateľ a za energie platí sám

nájomca, tieto platby nájomcu sa považujú popri nájomnom za zdaniteľný príjem

(nepeňažný príjem) prenajímateľa. Podobne sa za príjem považujú aj ďalšie úhra-

dy za plnenia spojené s užívaním bytu (napr. používanie výťahu, osvetlenie spo-
ločných priestorov a pod.). Od tohto celkového príjmu si prenajímateľ odpočíta (už
len) výdavky preukázateľne vynaložené, pričom ako jeho daňové výdavky sa

akceptujú aj platby energií uskutočňované nájomcom.

76



Ak zmluvy s dodávateľmi energií má uzatvorené priamo nájomca a za energie sám

platí, tieto platby nájomcu sa nepovažujú za zdaniteľný príjem (nepeňažný prí-

jem) prenajímateľa.

Príklad č. 39

Pani Rozumná dosiahla v roku 2016 príjmy zo živnosti vo výške 10 968 € a po odpočítanívýdavkov jej
čiastkový základ dane z § 6 ods. 1 ZDP za rok 2016 predstavuje len 3 250€. Z prenájmu garáže (nesú-
visí s podnikaním,garáž nevložená do obchodného majetku) dosiahla príjem podľa § 6 ods. 3 vo výške
2 900 €. Zdaniteľným príjmom je suma 2 400 €. Daňovníčka si uplatní skutočne vynaložené výdavky
(82,75862 % z nich, pretože aj z dosiahnutého príjmu z prenájmu sa zdaní len 82,75862 %). Nezdani-
teľnú časť základu dane na daňovníka si bude môcť uplatniť len vo výške 3 250 €, keďže o nezdaniteľ-
nú časť základu dane môže znížiť len čiastkový základ dane z § 6 ods. 1 ZDP.

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sa uvádzajú v VI. oddiele v tab. č. 1 na r. 11; aj
pri týchto príjmoch je potrebné mať na zreteli, že v daňovom priznaní sa uvádzajú len
zdaniteľné príjmy; čiastkový základ dane sa vyčísli z (pasívnych) príjmov z prená-

jmu nehnuteľností a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu na str. 5

tlačiva.

Poznámka:

S účinnosťou od 1. januára 2013 nie je možné – ako už bolo uvedené – pri príjmoch z prenájmu (§ 6
ods. 3 ZDP) uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Výdavky percentom z príjmov je však naďalej
možné uplatňovať pri príjmoch z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP).
V prípade kombinácie týchto príjmov daňovník si môže pri príjmoch z prenájmu uplatniť (len) preuká-
zateľné výdavky a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu výdavky percentom
z príjmov. Ak uplatňuje preukázateľné výdavky pri príjmoch z prenájmu a aj pri príjmoch z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu, musí ich posudzovať oddelene a nemôže vykázať daňovú stratu
ani pri jednom z týchto príjmov.

4.1.3 Príjmy z kapitálového majetku a osobitný základ dane z týchto príjmov

VII. oddiel formulára je vyhradený príjmom z kapitálového majetku podľa § 7

ZDP. Prvú časť tohto oddielu predstavuje tabuľka č. 2 – prehľad príjmov a vý-

davkov podľa § 7 ZDP.

Medzi príjmy z kapitálového majetku patria napr. úroky, výhry a iné výnosy z vkladov
na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte,
na účte stavebného sporiteľa a na bežnom účte – § 7 ods. 1 písm. b) ZDP, okrem úro-
kov z prostriedkov na bežných účtoch používaných v súvislosti s podnikaním alebo
inou samostatnou zárobkovou činnosťou, ktoré v zmysle § 6 ods. 5 písm. b) ZDP
tvoria súčasť príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Väčšina príjmov z kapitálového majetku sa zdaňuje zrážkovým spôsobom, ak plynú

zo zdrojov na území SR, a to daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ako
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aj daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou – § 43 ods. 3 a § 16 ods. 1
písm. e) ZDP.

Zrážku dane je povinný vyplácajúci subjekt – platiteľ dane – vykonať z už uvedených
úrokov, z dávok z doplnkového dôchodkového sporenia, z plnenia z poistenia pre prí-
pad dožitia určitého veku, pričom jeho postup je upravený v § 43 ZDP. Dodajme, že
ak sa príjem vo forme úroku má podľa príslušnej ZZDZ zdaniť len v štáte daňovej rezi-
dencie, napr. v NSR, daňovník musí rezidenciu do termínu výplaty, poukázania, pri-
písania úhrady v jeho prospech preukázať; ak túto skutočnosť včas nepreukáže,
môže požiadať o vrátenie sumy – mal by postupovať podľa usmernenia MF SR
č. 5005/2000-7 uverejneného vo FS č. 8/2000.

Ako už bolo vysvetlené, v priznaní sa môžu uviesť spomedzi príjmov zdaňova-

ných zrážkou iba príjmy taxatívne vymenované v § 43 ods. 6 ZDP. V prípade re-

zidenta SR sa táto možnosť vzťahuje len na príjmy z vyplatenia (vrátenia) po-

dielových listov; uvedie ich na r. 7 tabuľky č. 2 v stĺpci 1 v hrubej výške, v stĺpci 2 ako
výdavok vklad podielnika. Musí však mať na zreteli, že z príjmov (aj) podľa § 7 uvede-
ných v priznaní mu vznikne povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie – na
druhej strane si ho bude môcť uplatniť ako výdavok prostredníctvom buď daňového
priznania, alebo dodatočného daňového priznania. Problematiku poistného si pre-
hľadne zhrnieme v závere tejto časti. Nerezident SR, daňovník z členského štátu

EÚ alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, môže v súlade s § 43

ods. 6 ZDP v daňovom priznaní spomedzi príjmov z kapitálového majetku

uviesť okrem príjmov z vyplatenia (vrátenia) podielových listov aj úroky a iné

výnosy z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov.

Podľa § 13 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších
predpisov, ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská

spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti vy-

platiť podielnikovi podielový list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvore-
nom podielovom fonde za aktuálnu cenu v deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie.

Do osobitného základu dane sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov z vyplatenia

(vrátenia) podielových listov podľa ods. 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielni-
ka; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielo-
vého listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa
odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada.

Ak príjmy zdanené zrážkou daňovník v súlade s § 43 ods. 6 a § 4 ods. 6 ZDP zahrnie
do základu dane a uvedie v priznaní, považuje sa zrazená daň za preddavok na daň
(§ 43 ods. 7 ZDP) a ak suma zrazenej dane je vyššia ako daň vypočítaná v daňovom
priznaní,daňovníkmá nárok na vrátenie daňového preplatku (na základe vyplnenej
žiadosti – XIV. oddiel).

Na druhej strane do osobitného základu dane musí daňovník – rezident SR, pre-

mietnuť a v daňovom priznaní uviesť tiež príjmy v ZDP presne vyšpecifikované,
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uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) a v ods. 2, plynúce zo zdrojov v zahraničí
(napr. úroky a iné výnosy z cenných papierov).

Príjmy zo zahraničia sa prepočítajú na eurá podľa § 31 ods. 2 ZDP, napr. kurzom
platným v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo pripísaný bankou.

Podľa § 45 ods. 4 ZDP je možné na úhradu dane rezidenta SR započítať daň zra-

zenú z úrokového príjmu dosiahnutého z krajín uvedených v príloheč. 3 ZDP. Preto
súčasť jednotlivých druhov príjmov podľa § 7 ZDP (uvádzaných na riadkoch 1 až 11
tabuľky č. 2) tvoria aj úrokové príjmy v súlade so Smernicou Rady 2003/48/ES z 3.
júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov [v prechodnom období
sa zráža daň v štáte zdroja v súlade s článkom 11 tejto smernice v inej (vyššej) výš-
ke, ako je ustanovené v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia].

Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, kto-
rou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty
úrokov (ale v daňovom priznaníza rok 2016 je to ešte aktuálne), sa doterajší§ 8 záko-
na č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zá-
kona č. 359/2015 Z. z. upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrá-
dza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk v súlade
s § 53a až § 53c daňového poriadku a rozhodnutí o odsúhlasení metód v zmysle § 17
ods. 7, resp. § 18 ods. 4 ZDP.

Poznámka:

Zákonom č. 341/2016 Z. z., poslednou novelou ZDP, boli v tejto súvislosti z ustanovenia § 49a ods. 7
vypustené prvé tri vety, v § 45 ods. 4 boli slová „prílohy č. 3“ nahradené slovami „zoznamu uverejne-
ného na webovom sídle ministerstva“, prílohy č. 3 – 5 vypustené a príloha č. 2 (Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie) doplnená ôsmym bodom: „Smernica Rady (EÚ) 2015/2060
z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe
výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).“ Aj v nadväznosti na dôvodovú správu je potrebné
uviesť, že vzhľadom na zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor už nie je potrebné upravovať
túto povinnosť vyplácajúcich zástupcov, takže sa zo ZDP vypúšťa. Kvôli operatívnejšej aktualizácii
zoznamu štátov, ktoré budú zrážať daň až do ich prechodu na spoločný štandard oznamovania
OECD (CRS – common reporting standards) sa vo vzťahu k týmto štátom ponecháva možnosť zápo-
čtu zrazenej dane z vyplateného, poukázaného alebo pripísaného úroku (pre Rakúsko, ako aj pre
tretie krajiny, ktoré majú podpísané Dohody s EÚ o uplatňovaní ekvivalentných opatrení ako boli do-
hodnuté v Smernici o zdaňovaní príjmu z úspor a postupne podpisujú pozmeňujúce protokoly k do-
hodám s EÚ o prechode na CRS.

Do osobitného základu dane sa musia zahrnúť a v daňovom priznaní uviesť tiež:

� príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) – úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov
a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov
v. o. s. – riadok 3 tabuľky č. 2,
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� príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) – výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich
predaja – riadok 6 tejto tabuľky,

a to v oboch prípadoch neznížené o výdavky, okrem zaplateného poistného na zdra-
votné poistenie.

V zmysle § 10b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za zárobkovú
činnosť sa považuje o. i. dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitné-
ho predpisu, teda § 7 ZDP. Keďže poistné na zdravotné poistenie sa platí aj z príj-
mov z kapitálového majetku, v súlade s § 7 ods. 7 ZDP zaplatené poistné sa môže za-
hrnúť do výdavkov uvádzaných v stĺpci 2 na riadkoch 4, 5 a 7 tabuľky č. 2. Ak je da-
ňovník povinný platiť poistné na zdravotné poistenie, môže si ho uplatniť ako výdavok
aj pri tých príjmoch, ktoré sa o výdavky inak neznižujú – ide o riadky 1 – 3, 6, 8 – 10
tabuľky č. 2.

Poznámka:

Z časového aspektu možno dodať: Keďže poistné sa platí až po doručení výkazu nedoplatkov na zá-
klade ročného zúčtovania zdravotného poistenia vykonaného príslušnou zdravotnou poisťovňou, teda
až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli príjmy dosiahnuté, daňovník si ho môže uplatniť
buď v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ho zaplatil, alebo prostredníctvom

dodatočného priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom dosiahol príjmy, čím mu
vznikne daňový preplatok (v súlade s § 32 ods. 12 ZDP si vyberie výhodnejšiu alternatívu).

Špecifické postavenie majú dlhopisy a pokladničné poukážky, a to aj kvôli tomu,
že spôsob ich zdaňovania sa v poslednom období opakovane menil. Dlhopisy a pok-
ladničné poukážky patria do sústavy cenných papierov v súlade s § 2 ods. 2 záko-
na č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a dopl-
neníniektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v zneníneskoršíchpredpisov.

Dlhopis je podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších pred-

pisov cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie

dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu
a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitenta) tieto záväzky splniť.

Menovitá hodnota je suma, na ktorú dlhopis znie, emisný kurz je cena, za ktorú emi-
tent predáva dlhopis pri jeho vydaní. V zmysle § 10 ods. 2 citovaného zákona výnos
dlhopisu sa môže určiť viacerými spôsobmi, o. i. pevnou úrokovou sadzbou, resp.
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom.

Už k 1. 1. 2013 sa začalo rozlišovať medzi výnosmi zo štátnych dlhopisov a poklad-
ničných poukážok (ďalej aj „PP“) a výnosmi z ostatných dlhopisov a PP. Výnosy zo

štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok sa prestali zdaňovať

zrážkovým spôsobom podľa § 43 ZDP a začali sa premietať do základu dane

prostredníctvom daňového priznania – prakticky sa to prejavilo v daňovom priznaní
k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013. K ďalšej zmene došlo v priebehu roku

80



2013. Hlavným cieľom zákona č. 135/2013 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 7.

2013, bolo zjednotenie spôsobov zdaňovania výnosov zo štátnych a iných ako

štátnych dlhopisov a štátnych a iných ako štátnych pokladničných poukážok.

Všetky tieto výnosy sa od 1. 7. 2013 zdaňovali rovnako, a to prostredníctvom

daňového priznania.

Od 1. 1. 2014 došlo k ďalšej zmene – prostredníctvom podaného daňového pri-

znania sa zdaňujú už len výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladnič-

ných poukážok. Uvádzajú sa na r. 8 tabuľky č. 2.

Zároveň vo vzťahu k zahraničiu dodajme: Za účelom zvýšenia atraktivity „našich“
štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok boli s účinnosťou už od

1. 1. 2011 výnosy z nich plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
daňovým nerezidentom SR, vypustené z § 16 ZDP – keďže sa tým prestali

považovať za zdroj príjmov na našom území, u nás sa nezdaňujú s tým, že príjem-
ca si ich zdaní v štáte daňovej rezidencie. Za zdroj príjmu dosiahnutý na území Slo-
venskej republiky sa u daňovníkovs obmedzenou daňovou povinnosťou od uvedené-
ho dátumu považovali výnosy z dlhopisov s výnimkou výnosov zo štátnych dlhopi-
sov a štátnych pokladničných poukážok vydaných a registrovaných na území Sloven-
skej republiky alebo v zahraničí. Od 1. 7. 2013, po nadobudnutí účinnosti zákona
č. 135/2013 Z. z., sa výnosy z akýchkoľvek dlhopisov (nielen štátnych, ale aj

podnikových a komunálnych), ktoré plynú daňovníkovi – nerezidentovi SR (do

zahraničia), nepovažujú za príjmy zo zdrojov na území SR a nepodliehajú zda-

neniu v SR. Žiadne výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúce

z úhrad od daňových rezidentov SR daňovníkom s obmedzenou daňovou

povinnosťou (daňovým nerezidentom SR) sa na Slovensku už nezdaňujú.

Osobitný základ dane z príjmovpodľa § 7 ZDP sa vyčísli na r. 68 tlačiva priznania.

K zmenám v spôsobe zdaňovania týchto príjmov aktuálne dodajme:

Daňovníkovi, ktorý okrem tohto príjmu, napr. z hypotekárnych záložných listov, dosa-
huje len príjmy zo závislej činnosti (čo by mala byť najpočetnejšia skupina daňovní-
kov), viac vyhovuje zdanenie zrážkou dane aj preto, že mu v tomto prípade nevzniká
povinnosť podať daňové priznanie. Zahrnutie do (osobitného) základu dane je zaují-

mavé len vtedy, ak daňovníkovi neplynuli iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. dô-
chodca alebo študent) a tento príjem nepresiahol polovicu nezdaniteľnej časti zákla-
du dane na daňovníka (napr. v roku 2016 sumu 1 901,67 €), takže daňovníkovi ne-
vzniká povinnosť podať daňové priznanie (a v prípade výzvy na jeho podanie sa
aplikuje § 46a ZDP) a tento príjem sa v konečnom dôsledku vôbec nezdaní.

Príjmy z kapitálového majetku uvedené v § 7 ZDP patria k pasívnym príjmom, takže
nezdaniteľné časti základu dane sa pri nich uplatniť nemôžu (a to bez ohľadu na spô-
sob zdanenia); pri zdanení zrážkou sa vždy uplatňuje sadzba 19 %, ale pri zahrnutí
do základu dane do konca roku 2015 mohli mať vplyv na daňové zaťaženie z hľadiska
sadzby dane (možnosť progresie zdanenia).
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Plne sa to týkalo týchto príjmov zo zdrojov v zahraničí, ktoré plynú daňovému rezi-

dentovi SR a zdaňujú sa prostredníctvom daňového priznania.

Opäť je potrebné zdôrazniť: Od 1. 1. 2016 došlo k zmene: Príjmy z kapitálového ma-
jetku sa zahŕňajú do osobitného základu dane, pričom v zmysle doplneného § 15
sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 je (vždy) 19 %.

4.1.4 Ostatné príjmy a čiastkový základ dane z týchto príjmov

V oddiele VIII sa uvádzajú údaje o „ostatných“ príjmoch patriacich do § 8 ZDP.

Nejde o príjmy podľa § 5 až § 7 ZDP.

Prvá časť oddielu, tabuľka č. 3, poskytuje po vyplnení prehľad o dosiahnutých

príjmoch a vynaložených výdavkoch. Je potrebné podotknúť, že v zmysle § 8
ods. 2 ZDP (čiastkovým) základom dane je príjem znížený o výdavky preukáza-

teľne vynaložené na jeho dosiahnutie [s výnimkou nepodnikateľských príjmovz po-

ľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva patriacich do § 8 ods. 1

písm. a) ZDP, ktoré možno znížiť o paušálne výdavky vo výške 25 % z týchto

príjmov, a to do výšky 5 040 € ročne].

Ak výdavky vynaložené na dosiahnutie jednotlivého druhu príjmu (čo písmeno v § 8
ods. 1 ZDP, to druh príjmu) presahujú tento príjem, na takýto rozdiel sa neprihlia-

da. Preto v stĺpci 2 tabuľky č. 3 sa na jednotlivých riadkoch uvádzajú skutočne

vynaložené výdavky, maximálne však vo výške dosiahnutého príjmu.

Medzi príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ak nejde
o príjem podľa § 5 až § 7 ZDP, ktoré sa uvádzajú na r. 1, možno zaradiť (len) taký prí-
jem, ktorý občanovi plynie bez zmluvne dohodnutých podmienok. Ide o situácie,
keď nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu a sám sa rozhodne vykonať určitú činnosť (nie
sústavného charakteru). Pri príjmoch patriacich do § 8 ods. 1 písm. a) ZDP sa pri-

hliada aj na dikciu § 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP – z úhrnu tam uvedených piatich

druhov príjmov je suma 500 € od dane oslobodená.

Keďže (ak) sa však zdaní len časť príjmu, aj výdavky si možno uplatniť len v po-

mernej výške (ak z celkového príjmu napr. 2 000 € sa zdaní len 1 500 €, t. j. 75 %, po-
tom aj z vynaloženého výdavku napr. 1 200 € sa môže uplatniť len 75 %, t. j. 900 €).

Na r. 2 sa uvádza príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností [§ 8 ods. 1 písm. b)],
na ďalších riadkoch príjmy z predajahnuteľných vecí, opcií, cenných papierov.

Čo možno považovať za výdavky znižujúce príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) až e), to
upravuje taxatívnym spôsobom ustanovenie § 8 ods. 5 ZDP. V prvom rade je to kúp-
na cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu.

Príklad č. 40

Pán Hlavatý, zamestnanec istej s. r. o., mal začiatkom roku 2016 finančné problémy, a tak vo februári
predal za 3 450 € garáž, ktorú kúpil v novembri roku 2011 za 3 600 €. Keďže doba medzi
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nadobudnutím(vkladom do katastra nehnuteľností v novembri 2011) a predajom (rozhodujúcim prvým
momentom bolo podpísanie kúpnej zmluvy vo februári 2016, aj keď ku vkladu došlo v marci) bola krat-
šia než päť rokov, príjem podlieha zdaneniu.
Daňovník uvedie v daňovom priznaní za rok 2016 okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aj
príjem patriaci do § 8 vo výške 3 450 € a výdavok tiež vo výške 3 450 € (nie sumu 3 600 €). Na tento
rozdiel sa neprihliada.
Uvažoval aj o predaji bytu; kúpil ho za 50 000€ v roku 2013, takže príjem z predaja by podliehal zdaneniu.
Ak by ho predal v roku 2016 napr. za 55 000 €, do (čiastkového) základu dane z § 8 by zahrnul príjem
z predaja nehnuteľnostív celkovej výške 58 450€ (riadok č. 2, stĺpec 1 tabuľky č. 3) a výdavky by si (na
uvedenom riadku v stĺpci č. 2) uplatnil vo výške 53 600€ (50 000 + 3 600), takže čiastkový základ dane
by činil 4 850 € (zisk z predaja bytu vo výške 5 000 € by sa znížil o stratu z predaja garáže, ktorá je tiež
nehnuteľnosťou).
Ak by predal len byt, jeho čiastkový základ dane z príjmovpodľa § 8 by predstavoval 5 000€. Daňovník
napokon predal len garáž a jeho čiastkový základ dane je nulový.

Vo vzťahu k zahraničiu je potrebné uviesť, že:

� v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) ZDP na Slovensku je zdaniteľný (aj) príjem nerezi-

denta SR o. i. z prevodu, predaja nehnuteľnosti umiestnenej na území SR

plynúci od rezidenta SR, aj od nerezidenta SR,

� v súlade s čl. 13 ZZDZ prednostné, prioritné, právo na zdanenie príjmov zo
scudzenia (teda napr. predaja – neexistuje definícia „ziskov zo scudzenia majet-
ku“) nehnuteľného majetku a „obchodného“ hnuteľného majetku, ktorý je časťou
prevádzkového majetku stálej prevádzkarne alebo stálej základne, má štát zdro-

ja, teda štát, kde je nehnuteľnosť umiestnená.

Príklad č. 41

Pán Ťažký sa narodil na Slovensku, trvalý pobyt má formálne stále v Košiciach, ale už desať rokov žije
a pracuje v Brne v Českej republike. Založil si tam rodinu, jeho manželka tam pracuje a deti tam na-
vštevujú školu. Stredisko životných záujmov má v ČR a v súlade s čl. 4 príslušnej ZZDZ č. 238/2003
Z. z. je už rezidentom ČR.
Po otcovi zdedil v roku 2012 byt v Košiciach a začal ho prenajímať (nevložil ho do obchodného majet-
ku). V septembri roku 2016 ho predal. V súlade s čl. 6 a čl. 13 ZZDZ a § 16 ZDP aj príjmyz prenájmu, aj
z predaja nehnuteľnosti sa prioritne zdaňujú v štáte, v ktorom sa nehnuteľnosť (napr. byt) nachádza,
resp. je umiestnená, teda v SR.
Keďže otec byt nadobudol v roku 1994 a ide o dedenie v priamom rade, príjem z predaja je od dane
oslobodený.
Od zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti 3 100€ (3 600 – 500 €) si odpočítazo skutočne vy-
naložených výdavkov 1 600 € (v rovnakom pomere 86,11111 %) iba sumu 1 377,77 € (výpočet iným
spôsobom 3 100 : 3 600 x 1 600). Aktívnepríjmyna Slovensku nedosiahol, takže daň vypočítavo výške
19 % zo základu dane 1 722,23€, t. j. 327,22 €. Túto sumu si započíta na úhradu dane v ČR.

Medzi „ostatné príjmy“ patrí aj príjem z prevodu obchodného podielu podľa § 8

ods. 1 písm. f) ZDP. Z tohto príjmu sa daň nevyberá zrážkovým spôsobom (nie je
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uvedený v § 43 ZDP). Daňovník tento príjem po uplynutí zdaňovacieho obdobia

(kalendárneho roka) musí uviesť v priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, a to

na riadku č. 6 tejto tabuľky. V súlade s § 8 ods. 7 ZDP sa za výdavok považuje

vklad alebo obstarávacia cena podielu.

Príklad č. 42

Pán Hrdý, ktorý individuálne nepodniká, nadobudol obchodný podiel, účasť v istej s. r. o., zápisom spo-
ločnosti do obchodného registra v roku 2003. Svoj podiel v roku 2016, po uplynutí piatich rokov od na-
dobudnutia, previedol. Tento príjem v súlade s § 52 ods. 21 ZDP nepodlieha zdaneniu.

Príjmy z prevodu obchodného podielu obstaraného od 1. 1. 2004 zdaneniu podlie-

hajú aj v prípade, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť ro-

kov – uplatňujú sa iba ustanovenia § 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP (oslobodenie úhrnu

uvedených príjmov od dane do výšky 500 € ročne), resp. prechodné ustanovenie
§ 52j ods. 2 ZDP, v zmysle ktorého v prípade prevodu podielu nadobudnutého do
31. 12. 2010 sa za príjem oslobodený od dane považuje suma 925,95 € podľa v tom
čase účinnej právnej úpravy.

Na r. 9 tejto tabuľky č. 3 sa uvádza hodnota cien a výhier (podliehajúcich zdaneniu)
v nepeňažnej forme (napr. hodnota vecnej výhry z reklamného žrebovania); z týchto
príjmov sa daň nevyberá zrážkovým spôsobom, ale výherca si príjem uvedie v daňo-
vom priznaní. Usporiadatelia, prevádzkovatelia, resp. organizátori súťaží a žrebovaní
sú povinní oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Ako už bolo uvedené, zda-

neniu podlieha za podmienok ustanovených v § 9 ods. 2 písm. m) ZDP len suma

nad 350 €.

Do tabuľky č. 3 tlačiva (už) za rok 2011 bol v nadväznosti na zákon č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov do-
plnený riadok 11 vyhradený pre peňažné a nepeňažné plnenia podľa § 8 ods. 1
písm. l) ZDP, a to bez uplatnenia výdavkov (okrem poistného na zdravotné poistenie).
Po zmenách v zdaňovaní týchto príjmov sa v priznaní za rok 2015 uvádzali na tomto
riadku peňažné a nepeňažné plnenia prijaté príjemcom – zdravotníkom od držiteľa
za klinické skúšanie [ak príjem nepatrí do § 6 ods. 1 písm. c) ZDP v prípade napr. le-
kára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe], ako aj peňažné a nepeňažné plnenia prijaté poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti od držiteľa zo zdrojov v zahraničí. S účinnosťou od 1. 1. 2016
sa v súlade s § 43 ods. 20 ZDP daň vyberá zrážkou aj v prípade takýchto príjmov ply-
núcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovému rezidentovi
SR, zo zdrojov v zahraničí, takže v daňových priznaniach za rok 2016 sa už ne-

uvádzajú. Pri peňažnom plnení a nepeňažnom plnení uvedenom v § 43 ods. 3
písm. o) ZDP plynúcom zo zdrojov v zahraničí postupuje prijímateľ týchto plnení spô-
sobom uvedeným v odsekoch 17 a 18 (daň vyberie príjemca – zdravotník, napr. lekár
a iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zrážkou); ak je toto peňažné plnenie a ne-
peňažné plnenie vyplatené alebo poskytnuté držiteľom, ktorým je fyzická osoba
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s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na
území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, postupuje
sa pri peňažnom plnení podľa odsekov 10 až 12 (zdaní ho držiteľ zrážkou) a pri
nepeňažnom plnení podľa odsekov 17 až 19 (zdaní ho lekár a iný poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti zrážkou).

V stĺpci 2 sa uvádzajú vynaložené výdavky vo forme preukázateľne zaplateného po-
istného na verejné zdravotné poistenie, ak ho bol poskytovateľ zdravotnej starostli-
vosti povinný platiť a výdavky preukázateľne vynaložené v súvislosti s klinickým
skúšaním podľa § 8 ods. 3 písm. c) ZDP.

Na riadku 13 sa uvádzajú príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe prijaté
športovcom – profesionálom – podľa už citovaného zákona o športe. Ak ide o profe-

sionálnych športovcov s príjmami zo športovej činnosti patriacimi do § 5 ZDP,

novelou ZDP tvoriacou jeden z článkov zákona o športe bolo špecificky upravené

zatriedenie a zdaňovanie ich príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

(keďže je potrebné prihliadať aj na použitie poskytnutých prostriedkov) – patria do § 8

(ostatné príjmy) a čiastkový základ dane sa vyčísli po odpočítanívýdavkov preukáza-
teľne vynaložených v príslušnom zdaňovacom období (na poskytnutý cieľ), pričom pri
prijatí prostriedkov na obdobie dlhšie ako rok do zdaniteľných príjmov sa sponzor-

ské premietne postupne, a to každoročne do výšky čerpania týchto prostried-

kov v danom roku. V princípe by mali mať neutrálny vplyv na základ dane, ak sa
použijú na určený cieľ.

Príklad č. 43

Profesionálnemu športovcovi – pánovi Rýchlemu s príjmami zo športovej činnosti patriacimi do § 5
ZDP poskytol istý sponzor v októbri roku 2016 na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej na
obdobie do konca septembra 2019 sumu 2 600 eur – sponzorovaný má sponzorské použiť na určený
účel do uvedeného termínu. Do konca roku 2016 použil (len na určený účel) 850 eur. V daňovom pri-
znaní za rok 2016 uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5) zdaňovaných preddavkovým spôso-
bom podľa § 35 ZDP (priloží potvrdenie platiteľa dane) aj príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. p), a to vo výške
850 eur, pričom výdavky si uplatní v skutočnej výške 850 eur, takže jeho čiastkový základ dane z ostat-
ných príjmov podľa § 8 ZDP bude v nulovej výške.

K riadku 14 Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom sys-
téme športu, ktorá je poskytovaná podľa novelizovaného zákona o dobrovoľníctve za
každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe, a to najviac vo výške ho-
dinovej minimálnej mzdy – zdaniteľným príjmom (§ 8) je len rozdiel nad 500 eur

ročne. Dodajme, že pre rok 2016 predstavuje hodinová minimálna mzda 2,328 eura

za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Na riadku 15 sa uvádza úhrn príjmov neuvedených na riadkoch 1 až 14. Na riad-
ku 15 sa teda uvádzajú „iné príjmy“; totiž v § 8 ods. 1 ZDP nie sú ostatné príjmy vy-
menované taxatívnym spôsobom (slovo „najmä“). Ak ide o viac druhov príjmov,

v stĺpci 1 sa uvedie ich úhrn, ale v stĺpci 2 úhrn vynaložených výdavkov len do
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výšky jednotlivých druhov týchto príjmov (ani v tomto prípade nie je možné zisk z jed-
ného druhu príjmu znížiť o stratu z iného druhu príjmu – nemožno ich navzájom kom-
penzovať).

Daňovník, ktorý individuálne nepodniká a ktorý vkladá do základného imania ob-
chodnej spoločnosti alebo družstva nepeňažný vklad (ďalej aj „vkladateľ nepe-
ňažného vkladu“, resp. „vkladateľ“), zahrnie do základu dane (čiastkového základu
dane podľa § 8) rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou

na vklad spoločníka (podľa § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka na základe znalecké-
ho posudku) a hodnotou vkladaného majetku (napr. obstarávacou cenou majetku
u vkladateľa), a to:

� naraz v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu
alebo

� postupne, až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostred-
ne po sebe nasledujúcich zdaňovacíchobdobí,najmenej vo výške jednej sedminy
ročne počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného
vkladu, a to za určených podmienok.

Tento daňovník vyplní riadok 16 tabuľky č. 3. Ak rozdiel premieta do základu dane
postupne, v odd. XIII ďalej uvedie kalendárny rok, v ktorom došlo k poskytnutiu vkla-
du a celkovú výšku rozdielu.

Príklad č. 44

Pán Štedrý pracuje v istej a. s., individuálne nepodniká. Stal sa spoločníkom s. r. o., ktorú v roku 2016
založil spolu so svojím kamarátom. Do spoločnosti vložil ako vklad jednak časť svojich úspor vo výške
2 000 € (zo zdanených príjmov), jednak staršiu budovu, ktorú kúpil v roku 2011 za 10 000 €. Príjem
z predaja budovy by podliehal zdaneniu. Rozdiel 3 000 € medzi vyššou hodnotou budovy podľa zna-
leckého posudku započítanouna jeho vklad (13 000€) a jej obstarávacou cenou 10 000€mieni zdaniť
naraz v roku splatenia nepeňažného vkladu – uvedie ho na r. 16 tabuľky č. 3 v stĺpci 1. Túto skutočnosť
oznámi prijímateľovi vkladu – s. r. o. Ak v budúcnosti tento spoločník svoj obchodný podiel prevedie,
od dosiahnutého príjmu odpočíta ako výdavok sumu 15 000 € (2 000 + 13 000).

V zmysle § 10b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za zárobkovú
činnosť sa považuje o. i. dosahovanie ostatných príjmov podľa osobitného predpisu,
teda § 8 ZDP.

V súlade s § 13 ods. 7 citovaného zákona o zdravotnom poistení vznikla povin-

nosť platiť poistné aj z týchto príjmovpodľa § 8 ZDP (už v roku 2012 za rok 2011).

Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške (čiastkového)
základu dane z príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Z týchto príjmov podľa § 8 ZDP sa poistné platí až na základe výkazu nedoplatkov

zaslaného príslušnou zdravotnou poisťovňou po vykonaní ročného zúčtovania

zdravotného poistenia, teda až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli
príjmydosiahnuté. Daňovníksi preto môže zaplatenú sumu uplatniť buď v daňovom

86



priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju zaplatil, alebo prostredníctvom dodatoč-
ného priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom dosiahol príjmy,
čím mu vznikne daňový preplatok (vyberie si výhodnejšiu alternatívu).

Poznámka:

Poistné sa neplatí z príjmov zdaňovaných zrážkou, z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, resp.
z príjmov oslobodených od dane (ale tiež z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP).

4.2 Základ dane a výpočet dane

IX. oddiel tlačiva je vyhradený výpočtu základu dane a dane v súlade s § 4, § 11

a § 15 ZDP a ďalšími ustanoveniami ZDP. Pojem „základ dane“ je vymedzený v § 2
písm. j) ZDP; spôsob jeho zistenia podrobnejšie upravuje § 4 a (v prípade príjmov
podľa § 6) aj § 17 ZDP. Podľa § 2 písm. j) ZDP základom dane je rozdiel, o ktorý zda-

niteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvis-
losti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
Najprv vypočíta základ dane podľa § 4 ods. 1 ZDP ako súčet čiastkových zákla-

dov dane z (aktívnych) príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 (ktorý sa znižuje o ne-

zdaniteľné časti základu dane podľa § 11) a čiastkových základov dane z (pasív-

nych) príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP. Z takto vypočítaného základu dane
(po zvýšení o sumu na r. 79, ktorá už bola v predchádzajúcom texte rozoberaná) sa
daň vyčísli sadzbou podľa § 15 ZDP a uplatnia sa metódy na zamedzenie dvojitého
zdanenia v súlade s príslušnou ZZDZ a § 45 ZDP – metóda vyňatia alebo metóda
zápočtu.

Vypočíta sa aj daň z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku

podľa § 7 ZDP a tiež sa uplatnia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia – metó-
da vyňatia alebo metóda zápočtu.

Sadzba dane zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP predstavuje:

� 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného
životného minima vrátane, t. j. pre rok 2016 sumu 35 022,31 € a

� 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného
minima, t. j. sumu 35 022,31 €.

Sadzba dane z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 ZDP predstavuje vždy
19 %. Sčíta sa daň vypočítaná zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP a daň vypo-
čítaná z osobitného základu dane podľa § 7 ZDP.

Od vypočítanej dane po znížení o daňový bonus sa odpočítajú preddavky na

daň zaplatené daňovníkom (a splatné v roku 2016) podľa § 34 a § 51c ZDP, ako
aj preddavky na daň zrazené zamestnávateľom z príjmov zo závislej činnosti podľa
§ 35 ZDP, ďalej suma preddavkov vybraných zrážkou podľa § 43 ZDP viažuca sa
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k príjmom uvádzaným v priznaní v súlade s § 43 ods. 6 ZDP, resp. aj suma preddav-
kov vybraných na zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP.

Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne
buď daň na úhradu, alebo daňový preplatok.

Stručne k vyplneniu ďalších oddielov tlačiva

V X. oddiele sa podľa predtlače vyčísľujú rozdiely z dodatočného daňového pri-

znania. Kde sa v texte uvádza iba č. riadku, ide o riadky tohto dodatočného daňové-

ho priznania. Porovnávajú sa s údajmi „riadneho“ daňového priznania, prípadne
bezprostredne predchádzajúceho podaného daňového priznania, alebo daňového
priznania typu A, resp. ročného zúčtovania a vyčísľuje sa zvýšenie alebo zníženie
dane (aj s prihliadnutím na podiel zaplatenej dane), resp. rozdiel súm daňového bo-
nusu. Podiel vo výške 2%, resp. 3 % zaplatenej dane sa v zmysle § 50 ods. 10 ZDP už
neupravuje, ak sa neskôr zistí, že daňová povinnosť mala byť iná. Preplatok na dani
sa o príslušný rozdiel medzi sumami podielu zníži.

XI. oddiel sa týka daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Na riadku

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

Riadok 129 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý dosahuje
na území Slovenskej republiky najmenej 90 % zo všetkých svojich celosvetových
príjmov, uplatňujúci si nárok na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 3
a 10 v súlade s § 11 ods. 7, na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) v zmysle § 33
ods. 10 a postup podľa § 46a ZDP – daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie ob-
dobie nepresiahne 17 € alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli
50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)].

Riadok 130 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, kto-
rý účtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorého súčasťou výsledku hospodá-
renia na riadku 61 alebo 62 sú aj výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku
umiestneného na území SR.

Riadok 131 sa tiež týka daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území
SR, daňového nerezidenta SR, ktorého súčasťou príjmov na r. 37, resp. výsledku
hospodárenia na r. 39 alebo r. 40 sú aj príjmy, resp. výnosy z prevodu nehnuteľnosti
umiestnenej na území Slovenskej republiky, ktorá bola pred týmto momentom
zaradená do obchodného majetku tohto daňovníka.

Súvisí to s tým, že v súlade so Smernicou rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o ad-
ministratívnej spolupráci v oblasti daní Finančná správa SR nahlasuje príjmy nerezi-
dentov zo zdrojov na území SR v požadovanom rozsahu.
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Riadok 132 tlačiva vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujú-
ci postup podľa § 49 ods. 7 ZDP, t. j. daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň
umiestnenú na území Slovenskej republiky, ak nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem
príjmov zdaňovaných podľa § 43 ZDP, pričom je tým splnená daňová povinnosť alebo
nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky.

Na riadku 133 daňovník uvedie počet stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky. Ak daňovníks obmedzenou daňovou povinnosťou má na území
SR viacej stálych prevádzkarní, v XIII. oddiele uvedie ich presné adresy.

XII. oddiel obsahuje VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príj-

mov fyzickej osoby podľa § 50 ZDP.

Riadky 134 a 135 vyplní daňovník, ktorý využije možnosť rozhodnúť o použití po-

dielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovidaňovníkmôže zistiť
o. i. zo zoznamu prijímateľov aktuálne uverejňovaného Notárskou komorou SR
do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel
vo výške 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane, minimálne 3 €.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa § 3
ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení n. p. v rozsahu aspoň 40 ho-
dín a predloží o tom písomné potvrdenie, môže rozhodnúť o použití až 3 % ním
zaplatenej dane.

Vyhlásenie musí byť daňovníkom podpísané len v prípade, ak daňovník uplatňuje
postup podľa § 50 ZDP, t. j. vypíše riadky vyhlásenia. Ak nie sú riadky vyhlásenia
o poukázaní podielu zaplatenej dane vypísané, neuplatnenie postupu podľa § 50 zá-
kona o dani z príjmov musí byť vyznačené znakom „x“.

Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje v zmysle § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov
na eurocenty nadol.

V prípade, ak daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, zaškrtnutím

políčka v tomto oddiele vyjadrí súhlas, správca dane v súlade s § 50 ods. 8 ZDP

oznámi prijímateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Oddiel XIII je označený: „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“.

V tomto oddiele daňovník uvádza všetky údaje požadované v tlačive:

� dôvody na podanie dodatočného priznania – v súlade s poznámkami na str. 2 tlačiva,

� v prípade závislej osoby v zmysle § 2 písm. n) ZDP: údaje o osobách, s ktorými je
daňovník prepojený,

� nárok na daňový bonus na viac ako 4 deti,

� príjmy zo zdrojov v zahraničí – § 5 až § 8 ZDP, a to presne aj odsek a písmeno,

� príjmy zo spoluvlastníctva, zo spoločného podnikania a inej samostatnej zárobko-
vej činnosti, údaje o týchto spoluvlastníkoch, účastníkoch združenia, o verejnej
o. s. a komanditnej spoločnosti,
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� sumu zvýšenia ČZD z § 5 podľa § 52j ods. 4 ZDP,

� rok poskytnutia nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoloč-
nosti alebo družstva a výšku rozdielu v ocenení pri postupnom zahrnovaní rozdie-
lu do základu dane,

� v prípade podvojného účtovníctva – pripočítateľné a odpočítateľné položky, o kto-
ré sa výsledok hospodárenia pri výpočte základu dane zvýšil, resp. znížil,

� adresy stálych prevádzkarní na území SR,

� prípadný výpočet zamestnaneckej prémie len za podmienok určených v § 32a
ZDP (o. i. splnená podmienka žiadnych príjmov z podnikania ani neuplatnenie po-
stupu podľa § 43 ods. 7 ZDP v prípade podielových listov, ale vykázaná strata).

V prvom rade sa v prehľadnej tabuľke uvádzajú príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to
v členení podľa štátov, z ktorých plynuli – napíše sa kód štátu podľa vyhlášky ŠÚ SR
č. 112/2012 Z. z., ktorý uverejňuje štatistický úrad na svojom webovom sídle –
www.statistics.sk, druh príjmu [napr. § 5 ods. 1 písm. a)], jeho výška a výška výdavku,
ktorý znižuje daný príjem, ako aj z toho vyčlenená suma povinného poistenia
plateného v zahraničí.

V prípade, ak daňovník podáva dodatočné priznanie len z dôvodov uvedených

v § 32 ods. 8, 11 a 12 alebo § 40 ods. 7 ZDP, uvedú sa v tomto oddiele – ako už bolo
uvedené, aj konkrétne dôvody jeho predloženia. Ide napr. o uplatnenie zaplateného
nedoplatku poistného na verejné zdravotné poistenie vypočítaného zdravotnou
poisťovňou v rámci ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bolo po-
dané priznanie, t. j. ročného zúčtovania vykonaného v roku 2016 na základe údajov
z daňového priznania podaného za rok 2015 v roku 2016.

V tomto oddiele vykoná výpočet aj daňovník, ktorému vznikol (za rok 2016 úplne oje-
dinele) nárok na zamestnaneckú prémiu, v prípadochsplnenia všetkých podmienok
uvedených v § 32a ZDP, ak pri príjmoch z § 6 ods. 1 a 2 ZDP nedosiahol žiadne príj-
my, len si uplatnil daňové výdavky, takže vykázal daňovú stratu. Výpočet zamestna-
neckej prémie môže vykonať podľa pomôcky pre jej výpočet obsiahnutej v poučení.

Na riadku 136 sa uvádza počet všetkých príloh vrátane Prílohy č. 1 a 2 (aj keď

ich daňovník nevypĺňa), ktoré sú súčasťou priznania. Ak daňovníkuplatňuje odpo-
čet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na viac projektov, každý projekt uvádza
na samostatnej prílohe č. 1 a do počtu príloh sa uvádza celkový počet príloh podľa
projektov (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov).

XIV. oddiel tlačiva predstavuje žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo

o vyplatenie daňového bonusu.

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t. j. me-
dzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové
operácie. IBAN sa od 1. 2. 2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné
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transakcie v rámci bankového styku. Pri vyplnení daňového priznania za rok 2016 je
IBAN jediným platným formátom bankového spojenia.

Súčasť tlačiva daňového priznania za rok 2016 tvoria dve prílohy – prvá, ako už

bolo uvedené, sa týka odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, druhá

poistného na zdravotné a sociálne poistenie.

Príloha č. 1

V prvom riadku uvedie daňovník číslo projektu z celkového počtu projektov (napr.
02/03 a pod.) a dátum začiatku realizácie projektu. V stĺpci 1 sa uvádza vždy zdaňo-
vacie obdobie, v ktorom vznikol nárok na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum
a vývoj podľa § 30c ZDP, pričom údaje sa vyplňujú od najstaršieho obdobia po naj-
novšie. V stĺpci 2 sa uvedie celková výška nároku na odpočet výdavkov (nákladov),
ktorá daňovníkovi v zdaňovacom období vznikla [t. j. súčet súm, na ktoré vznikol da-
ňovníkovi nárok na odpočet podľa § 30c ods. 1 písm. a) až c) ZDP]. V stĺpci 3 daňov-
ník uvádza nárok na odpočet výdavkov (nákladov) alebo jeho časť, ktorú si
odpočítava v príslušnom zdaňovacom období.

Ak daňovník realizuje viacero projektov, je povinný vyplniť prílohuza každý projekt sa-
mostatne, avšak údaj na riadku 7 vypĺňa iba v tej Prílohe, v ktorej sa uvádza projekt
č. 1. Suma na riadku 7 nesmie byť vyššia ako suma uvedená na riadku 55 tlačiva

a prenáša sa na riadok 56. V Príloheč. 1 k § 30c ZDP daňovníkuvedie aj ciele, ktoré
mieni realizáciou projektu dosiahnuť.

Príloha č. 2

Po vyplnení obsahuje údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Finanč-
né riaditeľstvo SR je povinné oznamovať Sociálnej poisťovni a Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou o. i. aj výšku zaplateného poistného na zdravotné poiste-
nie a poistného na sociálne poistenie – tým boli daňovníci odbremeneníod povinnosti
predkladať Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam výpisy z daňových priznaní.
Je potrebné opäť upozorniť, že do sumy preukázateľne zaplateného poistného na so-
ciálne poistenie, ktoré sa uvádzajú na riadkoch 12 a 13 tejto prílohy, sa nezahŕňa
suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie – II. pilier.

Túto prílohu vypĺňa v prvom rade každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej

asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. (riadky 01 až 07).
Tento daňovník povinné poistné neplatí.

Na r. 08 sa uvádzajú príjmyvo forme podielov na zisku vykázanom do 31. decembra
2003, ktoré boli vyplatené v roku 2016. Daňovník ich uviedol na r. 15 v VIII. oddiele
ako súčasť ostatných príjmov – „iné“.
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Ďalšie riadky sa týkajú poistného odpočítaného od príjmov zo závislej činnosti

v súlade s § 5 ods. 8 ZDP.

Na riadok 09 sa prenesie (z riadka 35) úhrn poistného a príspevkov, ktoré je povinný
platiť ako zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na
ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 ZDP)
– rozpíše ich na r. 10 a 11.

Na riadkoch 12 a 13 daňovník uvádza preukázateľne zaplatené poistné na sociál-

ne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Ide o platby poistného za 12 kalen-
dárnych mesiacov reálne uhradené od januára do decembra 2016 a navyše zaplate-
né nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa premiet-
ne aj poistné za december 2015 uhradené v januári 2016. (Poistné za december
2016 zaplatené v januári 2017 sa do úhrnu poistného nezahŕňa.) Z takto vypočítané-
ho preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie daňovník vyčlení na
riadok 13 preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

Riadky 14 a 15 sa týkajú preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné pois-

tenie z príjmovpodľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ale na r. 15 sa uvedú len preddavky na poist-
né bez nedoplatkov za minulé roky. Na r. 14 sa neuvádza poistné platené

v zahraničí.

Na riadku 16 daňovník, ktorý vedie podvojné účtovníctvo a ktorý nevypĺňa tabuľku
č. 1 tlačiva, uvedie výnosy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

4.3 Stručne k nezdaniteľným častiam základu dane za rok 2016

Základ dane (úhrn čiastkových základov dane z aktívnych príjmov) za rok 2016
možno znížiť o štyri nezdaniteľné časti:

� nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,

� nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka,

� preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové

sporenie, max. do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane)

zisteného z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 (ich súčtu), najviac do

sumy 1 029,60 €,

� príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za určených podmienok do

výšky 180 € ročne.

Nezdaniteľné časti základu dane sa uplatňujú – ako už bolo opakovane uvedené –
len v prípade dosiahnutia tzv. aktívnych príjmov, teda príjmov zo závislej činnosti
podľa § 5 ZDP a príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
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4.3.1 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

V zmysle § 11 ods. 2 ZDP:

� písm. a): ak základ dane (úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5
a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) daňovníka za rok 2016 nepresiahne 100-násobok platného
životného minima, teda 19 809 €, má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na
daňovníka vo výške 3 803,33 €;

� písm. b): ak základ dane (úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5
a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) daňovníka za rok 2016 presiahne sumu 19 809 €, nezdani-

teľnú časť základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku

životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 8 755,578 € – 1/4 zá-

kladu dane daňovníka (úhrnu čiastkových základov dane podľa § 5 alebo § 6

ods. 1 a 2 ZDP).

V zmysle § 11 ods. 6 ZDP sa neznižuje základ dane daňovníka, ktorý je už k 1. 1.zda-
ňovacieho obdobia roku 2016 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v
citovanom ustanovení, resp. bol mu tento dôchodok priznaný spätne k 1. 1. 2016 ale-
bo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ročný úhrn tohto dôchodku je
vyšší ako nezdaniteľná suma podľa § 11 ods. 2. Ak ročný úhrn dôchodku je nižší,
uplatní sa rozdiel medzi nezdaniteľnou sumou podľa § 11 ods. 2 ZDP a týmto úhrnom
dôchodku.

Citované ustanovenie sa týka poberateľov dôchodkov zo sociálneho poistenia alebo
zo starobného dôchodkového sporenia, a to:

� starobného dôchodku alebo

� predčasného starobného dôchodku,

� vyrovnávacieho príplatku,

ako aj:

� dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo

� výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Ak daňovník poberá viacero dôchodkov, napr. starobný a vdovecký, na účely uplat-
nenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa prihliada len na výšku toho
dôchodku, ktorý je uvedený v § 11 ods. 6 ZDP, v tomto prípadedôchodku starobného.

Poznámka:

Vianočný príspevok vyplácaný podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspev-
ku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je štátnou sociálnou dávkou, nezlučuje sa s dôchodkom, netvorí súčasť dôchodku, teda nemá vplyv
na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (neznižuje ju).
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Základ dane sa znižuje o túto nezdaniteľnú časť nielen daňovníkoms neobmedzenou
daňovou povinnosťou, ale aj daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,

definovaným v § 2 písm. e) ZDP, ktorí dosahujú aktívne príjmy.

Ak daňovník zomrie, v súlade s § 49 ods. 4 ZDP je dedič povinný za príslušnú časť
roka podať daňové priznanie. Od základu dane odpočíta nezdaniteľné časti základu
dane, na ktoré vznikol nárok. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatní
v celoročnej výške bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci zdaňovacieho obdobia daňov-
ník zomrel, len s prihliadnutím na výšku jeho základu dane (presnejšie čiastkového
základu dane zisteného z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo súčtu
čiastkových základov dane z týchto príjmov).

Príklad č. 45

Pán Starý, ktorého starobný dôchodok v roku 2016 predstavoval v úhrne 3 140€, dosiahol v roku 2016
hrubý príjem z prenájmu bytu vo výške 2 500€.
Od dane bude oslobodených 500 € a zvyšok vo výške 2 000 € bude podliehať zdaneniu. Daňovník je
povinný podať daňové priznanie.
Keďže len časť dosiahnutého príjmu (80 %) podrobí zdaneniu, aj z celkovo preukázateľne vyna-
ložených výdavkov vo výške 1 500 € uplatní len časť, a to 1 200 € (v rovnakom pomere – 80 %
z 1 500 €). Základ dane bude činiť 800 €. Vzhľadom na to, že daňovník nedosiahol žiadne aktívne príj-
my, nemôže si uplatniť príslušný rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a úhrnom dôchodku 3 140 €.
Zo základu dane 800 € je daň 152 €.

4.3.2 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka

Aby bolo možné od základu dane za rok 2016 odpočítať túto nezdaniteľnú časť, musia
byť splnené nasledujúce podmienky:

� ide o manželku (-la) daňovníka (nie inú osobu, napr. družku), ktorá (-ý)

� žije s ním (s ňou) v spoločnej domácnosti,

� nemá vlastný príjem, resp. má príjem nižší než určená suma,

� základ dane daňovníka (súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5
a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) nepresahuje určenú sumu a zároveň

� manželka (-l) spĺňa niektorú z doplnených podmienok (po prvý raz za rok 2013):

� starala sa o vyživované (§ 33 ods. 2 ZDP) maloleté dieťa do troch rokov,

resp. v určených prípadoch do šiestich rokov veku podľa osobitného
predpisu (§ 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) žijúce s daňovníkom v domácnosti
alebo

� poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo

� bola vedená na ÚPSVaR SR v evidencii uchádzačov o zamestnanie, alebo

� sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

� sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
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V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. týmto dieťaťom je dieťa:

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhod-
nutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Peňažný príspevok na opatrovanie môže byť fyzickej osobe poskytnutý za presne
určených podmienok podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších pred-
pisov občan so zdravotným postihnutím (na účely tohto zákona) je občan uznaný

za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení v znení neskorších predpisov). Z uvedeného ustanovenia vyplýva,
že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní

so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné
postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

Ak určené podmienky nie sú splnené za celé zdaňovacie obdobie, ale iba za niektoré
mesiace, daňovník si môže uplatniť len alikvotnú časť z tejto nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na manželku.

Výška a výpočet (aj) tejto nezdaniteľnej časti vyplýva z tabuľky tvoriacej súčasť

tohto príspevku.

Do vlastných príjmov manželky (manžela) sa na cieľ uplatnenia nezdaniteľnej

časti základu dane na manželku daňovníka zahŕňajú všetky príjmy vrátane príj-

mov od dane oslobodených, okrem príjmov v § 11 ods. 4 ZDP taxatívne

uvedených:

� zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

� štátne sociálne dávky,

� štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povo-
lanie,

� daňový bonus,

� zamestnanecká prémia.

Do vlastného príjmu sa o. i. nepremietajú štátne sociálne dávky:

� rodičovský príspevok – zákon č. 571/2009 Z. z. – avšak príspevok na starostli-
vosť o dieťa je sociálnou dávkou poskytovanou podľa zákona č. 561/2008 Z. z.,

95

DP k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016



� prídavok na dieťa – zákon č. 600/2003 Z. z.

� príplatok k prídavku – zavedený zákonom č. 532/2007 Z. z.,

� príspevok pri narodení dieťaťa (od 1. 1. 2014 už vrátane príplatku),

� príspevok na viac súčasne narodených detí – nová právna úprava – zákon
č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne na-
rodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 1. 1. 2014
(príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k nemu sú zlúčené do 1 dávky),

� príspevok na pohreb – zákon č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov,

� vianočný príspevok – zákon č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

� príplatok k dôchodku politickým väzňom – zákon č. 274/2007 Z. z.

� od 1. 1. 2016 ďalšia štátna sociálna dávka – príspevok športovému reprezen-

tantovi, a to za podmienok presne určených v zákone č. 112/2015 Z. z.

Všetky ostatné príjmy manželky (-la), a to aj príjmy od dane oslobodené sa na

tento účel do jej (jeho) vlastných príjmov premietnu.

Do vlastných príjmov manželského partnera je potrebné zahrnúť napr. aj nemocenské
dávky (nemocenské, materské a pod.), dôchodky (okrem zvýšenia dôchodku pre bez-
vládnosť), úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti, peňažný príspevok za opatrovanie,
sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, podpory a príspevky z prostriedkov štátneho roz-
počtu, príjem z prenájmu (v plnej výške vrátane sumy 500€ oslobodenej od dane) a pod.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje jej (jeho) celkový príjem

znížený o povinne zaplatené poistné a príspevky z týchto príjmov.

Príklad č. 46

Pani Švárnej plynú príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov – je veterinárnou lekárkou. Jej
manžel už dva roky poberá peňažný príspevok na opatrovanie – stará sa o svojho otca, ťažko zdravot-
ne postihnutého. Úhrnná suma tohto príjmu, ktorý je od dane oslobodený, za rok 2016 predstavuje
2 200 €. Pani Švárna si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela vo výške rozdielu
medzi sumou 3 803,33€ a sumou 2 200€, teda vo výške 1 603,33€. Peňažný príspevokna opatrova-
nie nie je štátnou sociálnou dávkou ani žiadnym iným príjmom, ktorý by do vlastných príjmov manžela
nepatril.

Príklad č. 47

Pánovi Mladému plynú príjmy zo živnosti, pričom jeho základ dane za rok 2016 predstavuje 16 420 €.
Jeho manželka žijúca s ním v domácnosti už pred dvomi rokmi prišla o prácu a v novembri 2015 bola
vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nezáujem spolupracovať. Deti nemajú. Pán Mla-
dý si v daňovom priznaníza rok 2016 nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Príklad č. 48

Pán Bystrý pracuje v istej a. s. Jeho manželka žijúca s nímv domácnosti ukončila v júni 2016 druhý stu-
peň vysokoškolského vzdelávania a od 1. 10. 2016 poberá doktorandské štipendium, ktoré je od dane
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oslobodené. Pán Bystrý nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku daňovníka,
keďže nie sú splnené ustanovené podmienky.

Príklad č. 49

Pani Energická dosahuje príjmy ako súdna znalkyňa. Jej manžel bol k 1. 1. 2016 vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie a od 10. júna pracuje v istej a. s. Úhrn dávok v hmotnej núdzi zo začiatku
roka a príjmov zo závislej činnosti (znížených o poistné) od júna prevyšuje sumu 3 803,33€.
Vzhľadom na výšku vlastných príjmov manžela daňovníčky si nemôže uplatniť ani pomernú časť ne-
zdaniteľnej časti základu dane na manžela.

Príklad č. 50

Pán Šťastný, ktorému plynú príjmy z činnosti audítora, dosiahol základ dane za rok 2016 vo výške
36 000 € a jeho manželka žijúca s ním v domácnosti mala ako občan so zdravotným postihnutím (táto
podmienka bola splnená po celý rok 2016) vlastný príjem (invalidný dôchodok) v úhrne 3 200 €. Ne-
zdaniteľnú časť základu dane na manželku vypočítame:
12 558,906 € – 9 000 € = 3 558,906 €
3 558,906 € – 3 200 € = 358,906 €, po zaokrúhlení 358,91€.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť podľa § 11 ods. 3 len jeden

alebo niekoľko kalendárnych mesiacov, zníži základ dane o nezdaniteľnú časť

základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu

dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli

splnené podmienky na jej uplatnenie.

Príklad č. 51

Pani Veselá do konca novembra 2015 pracovala a 15. januára 2016 porodila svoje prvé dieťa. Mater-
ské, ktoré jej vyplatili v roku 2016, predstavuje 2 903,33 € a iné príjmy zahŕňané do vlastných príjmov
v roku 2016 nedosiahla. Jej manžel, zamestnaný v istej a. s., si uplatní nárok na nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na manželku vo výške 825€.
Výpočet:
3 803,33 – 2 903,33 = 900 €
900 : 12 mesiacov = 75 €
75 x 11 mesiacov = 825 €

Dodajme, že základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných
príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období
tvorí najmenej 90 % z jeho celosvetových príjmov – táto podmienka štruktúry

príjmov sa týka aj uplatnenia daňového bonusu a aplikácie § 46a ZDP – nerezi-
dent SR vyplní v takomto prípade oddiel X daňového priznania typu A, resp.

oddiel XI daňového priznania typu B.
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4.3.3 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Zákonom č. 252/2012 Z. z. bola v nadväznosti na zavedenie inštitútu dobrovoľného
príspevku na starobné dôchodkové sporenie [článok IV (zákon č. 43/2004 Z. z. v zne-
ní neskorších predpisov)] dočasne (do 31. 12. 2016) zavedená nová nezdaniteľná

časť základu dane z príjmov fyzickej osoby (§ 11 ods. 8 ZDP), a to v limitovanej

výške: najviac do výšky 2 % z úhrnu čiastkových základov dane z aktívnych

príjmov, max. však do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy

v hospodárstve SR podľa údajov Štatistického úradu SR za určené obdobie. Vzhľa-
dom na tieto údaje táto nezdaniteľná časť základu dane za rok 2013 vypočítaná v sú-
lade s § 11 ZDP nemohla presiahnuť sumu 943,20 €; za rok 2014 tento maximálny

limit predstavoval 966 €, za rok 2015 išlo o sumu 988,80 €, za rok 2016 je to

1 029,60 €.

V súvislosti s nezdaniteľnou časťou základu dane vo forme preukázateľne zaplate-

ných dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je potrebné

mať na zreteli:

� pri uplatnení nároku prostredníctvom daňového priznania sa suma zaplatených
dobrovoľných príspevkov v čase podania priznania nepreukazuje – výpis

z osobného účtu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi
do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok, netvorí jeho prílohu,

� daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, ho predloží až na základe výzvy

správcu dane.

Príklad č. 52

Pán Silný podniká popri zamestnaní. V roku 2016 dosiahol relatívne nižšie príjmy a úhrn jeho čiastko-
vých základov dane zistených z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP predstavuje 11 400 €.
Z preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške
950 € si môže uplatniť nezdaniteľnú časť len vo výške 228€ (2 % zo sumy 11 400 €).

4.3.4 Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnko-
vom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2014 (len niektoré body
článku I nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2020). Touto novelou bola zavedená nová nezda-

niteľná časť základu dane do výšky 180 € ročne za ustanovených podmienok.

V zmysle § 11 ods. 10 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevkyna do-
plnkové dôchodkové sporenie (ďalej aj „DDS“) podľa osobitného predpisu, ako aj na
doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
Z ustanovenia § 11 ods. 11 vyplýva, že príspevky daňovníkana doplnkové dôchodko-
vé sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej
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boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky

180 € za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

platených zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto spore-

nia, sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP – podľa tohto ustanovenia príjmy

zo závislej činnosti plynúce do konca januára za predchádzajúci rok sú sú-

časťou základu dane zamestnanca za predchádzajúci rok. Tento postup sa
nepoužije v prípade, ak si príspevky platí daňovník sám.

Podľa § 11 ods. 12 ZDP na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musia
byť súčasne splnené tieto podmienky:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovníkna základe účast-
níckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny

účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu,
teda zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky

uvedené v písmene a).

Príklad č. 53

Pán Možný platí príspevky na DDS na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej v roku 2013 mesačne
vo výške 20 €. V septembri 2014 podpísal dodatok účastníckej zmluvy, ktorého súčasťou je zrušenie
dávkového plánu. V daňovom priznaní za rok 2016 si môže uplatniť príspevky zaplatené v roku 2016,
ale len v limitovanej výške 180 €. Ak by k zrušeniu dávkového plánu nedošlo, daňovník by si nemohol
túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť.

K preukázaniu zaplatenej sumy:

� pri uplatnení nároku prostredníctvom daňového priznania sa suma zaplatených
príspevkov na DDS v čase podania priznania nepreukazuje – výpis z osobné-

ho účtu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi do konca

februára za predchádzajúci kalendárny rok, netvorí jeho prílohu,

� daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, ho predloží až na základe výzvy

správcu dane.

Dodajme, že bolo vydané opatrenie MPSVaR SR č. 504/2013 Z. z., ktorým sa usta-
novuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkové-

ho dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového spo-
renia. O. i. obsahuje údaj o súčte príspevkov účastníka a zamestnávateľa ku dňu vy-
hotovenia výpisu účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka odo dňa,
ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis účastníka; tento údaj je uvedený hrubším
písmom.

V prípade vyplatenia predčasného výberu a vzniku povinnosti zvýšiť základ

dane v súlade s § 11 ods. 13 ZDP do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňo-
vacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených príspevkov
na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích
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obdobiach znížil základ dane, zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie, ale da-

ňovník je povinný podať daňové priznanie v súlade so zmeneným ustanovením

§ 32 ZDP.

4.4 Nárok na daňový bonus

Od vyčíslenej dane sa odpočíta daňový bonus na každé nezaopatrené dieťa žijúce
v domácnosti s daňovníkom.

Podmienky, za ktorých si možno uplatniť daňový bonus, sa týkajú:

a) príjmov daňovníka – rodiča, ktorý si toto zvýhodnenie uplatňuje,

b) nezaopatrenosti dieťaťa, pričom je v § 33 ZDP presne určený okruh detí (napr.
vlastné), na ktoré možno daňový bonus priznať.

Stručne k podmienke zdaniteľných príjmov:

� nárok na daňový bonus má len daňovník, ktorý (o. i.) dosahuje zdaniteľné príjmy:

� zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy (t. j. 2 430 € v roku 2016), resp.

� z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2
ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pričom vykáže z týchto príj-
mov základ dane (nie stratu, ale kladnú sumu).

Od 1. 1. 2013 sa na príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) už neprihliada.

Podľa § 33 ods. 1 a 2 ZDP daňovník spĺňajúci podmienku druhu a výšky príjmov
si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované nezaopatrené dieťa

žijúce v domácnosti s ním, a to:

� vlastné,

� osvojené,

� dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
rozhodnutia príslušného orgánu,

� dieťa druhého z manželov.

Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku
na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.

Na základe novelizácie zákona č. 600/2003 Z. z. (zákonom č. 433/2013 Z. z.) došlo

k viacerým zmenám s vplyvom (aj) na nárok na daňový bonus. Táto novela, kto-

rá nadobudla účinnosť 1. februára 2014, sa o. i. týka aj vymedzenia pojmu „ne-

zaopatrené dieťa“ a pojmu „sústavná príprava na povolanie“ (pričom upravuje

aj postup v prípade striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov).
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Príklad č. 54

Manželia Milí žijú v spoločnej domácnosti s jedným nezaopatreným dieťaťom – 21-ročným študentom
denného štúdia vysokej školy. Pán Milý poberá starobný dôchodok (príjem od dane oslobodený). Pani
Milá je už druhý rok nezamestnaná, vedená na príslušnomúrade práce, sociálnych vecí a rodiny v evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie. V septembri 2016 vyhrala v istom reklamnom žrebovaní spotrebnú
elektroniku v hodnote 12 000 € (príjem patriaci medzi ostatné príjmy uvedené v § 8 ZDP, pričom zda-
neniu podlieha suma 11 650€) a vznikla jej povinnosť podať daňové priznanie. Ani pani Milá si nemôže
uplatniť daňový bonus na dieťa. Dodajme, že pán Milý by si mohol za určených podmienok uplatniť (ok-
rem prídavku na dieťa) nárok na príplatok k prídavku na dieťa.

Príklad č. 55

Pani Veselá sa pred pár rokmi rozviedla a z tohto manželstva má jedno nezaopatrené dieťa, o ktoré sa
stará. Po skončení rodičovskej dovolenky je dobrovoľne nezamestnaná a nedosahuje zdaniteľné príj-
my. Našla si priateľa pána Úspešného, ktorý podniká. Pán Úspešný si nemôže uplatniť nárok na daňo-
vý bonus na dieťa svojej družky.

Poznámka:

Stručne k náhradnej starostlivosti a k osvojeniu dieťaťa

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov náhradnou starostlivosťou je:
a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (tzv. „náhrad-

ná osobná starostlivosť“),
b) pestúnska starostlivosť a
c) ústavná starostlivosť.

Podľa § 47 náhradná osobná starostlivosť zaniká:

a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b) smrťou maloletého dieťaťa,
c) smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do ná-

hradnej osobnej starostlivosti,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti,
f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej sta-

rostlivosti.

Podobne je to v prípade pestúnskej starostlivosti – § 52 citovaného zákona.

Ak je daňový subjekt daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident

SR) a spĺňa podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 a 2 ZDP, má nárok na daňový bo-
nus bez ohľadu na to, či dosahuje aktívne príjmy zo zdrojov na území SR alebo (len)
zo zdrojov v zahraničí.

Z ustanovenia § 33 ods. 10 ZDP vyplýva, že daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si
môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident

SR), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republi-

ky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých
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príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky
a zo zdrojov v zahraničí.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa podľa tohto záko-

na je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia

25 rokov veku, ak:

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zá-

robkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Znenie § 3 ods. 1 citovaného zákona sa nezmenilo, bola iba aktualizovaná poznámka
pod čiarou k odkazu 3 za slovami „povinnej školskej dochádzky“, a to na § 19 až § 22
a § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.

V zmysle§ 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávanía o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (ďalej aj „školský zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 9.
2008, povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca škol-
ského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. Podľa novelizovaného znenia § 3
ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa,

ktoré:

a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,

b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

podľa § 97 školského zákona alebo

c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú
činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia

plnoletosti.

Výrazným spôsobom bol zmenený tiež § 3 odsek 3 zákona o prídavku na dieťa;
nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa:

a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendár-

neho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vyda-

né rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo

b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Od 1. 2. 2014 je teda jasne vymedzené, ktorý okamih sa považuje za rozhodujúci
v prípade nároku na invalidný dôchodok. Je ním moment vydania rozhodnutia

s tým, že nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa nasledujúceho

kalendárneho mesiaca.

V zmysle § 53 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa.
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Napr. absolventom štúdia podľa inžinierskeho študijného programu sa udeľuje aka-

demický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“); absolventom štúdia podľa doktorských štu-
dijných programov v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akade-
mický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“); absolventom štúdia
podľa magisterského študijného programu sa udeľuje akademický titul „magister“
(v skratke „Mgr.“).

Príklad č. 56

Manželia Bystrí podnikajú. Ich syn Martin študoval dennou formou na vysokej škole. Dňa 30. mája
2016 zložil štátnu záverečnú skúšku, 14. júna bol promovaný na inžiniera a 27. augusta (ako 24-ročný)
mal zápis na denné štúdium na ďalšej vysokej škole. Na syna Martina si jeden z rodičov môže uplatniť
daňový bonus za päť mesiacov (január až máj). Od júna sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa,
keďže získalvysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to bez ohľadu na to, že znovu študuje dennou
formou na vysokej škole a nemá ešte 25 rokov.

Z pôvodného znenia § 3 ods. 3 zákona o prídavkuna dieťa bolo vypustené písm. b) tý-
kajúce sa štandardnej dĺžky štúdia. Od 1. 2. 2014 sa už pri posudzovaní nároku na
prídavok na dieťa a aj na daňový bonus štandardná dĺžka štúdia nesleduje. Podob-
ne bolo preformulované aj znenie § 4 ods. 4 písm. d) citovaného zákona týkajúce sa
prvého, bakalárskeho stupňa štúdia. Tým došlo k značnému zjednodušeniu, spreh-
ľadneniu a zároveň k zrovnoprávneniu (na daný účel) postavenia študentov študujú-
cich na Slovensku a v zahraničí.Do konca januára 2014 sa štandardná dĺžka štúdia

neposudzovala vo vzťahu k zahraničiu, teda ak dieťa študuje vzahraničí. Sledo-
val sa len vek dieťaťa a forma štúdia.

Príklad č. 57

Syn pani Tichej študuje na vysokej škole dennou formou. Druhý ročník opakoval (aj opakovanie roční-
ka sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie), ale v dôsledku toho došlo k prekročeniu štandard-
nej dĺžky štúdia – v akademickom roku 2013/2014 ide o štvrtý rok štúdia trojročného bakalárskeho štu-
dijného programu. Zamestnávateľ daňovníčky jej nárok na daňový bonus na syna začal opäť priznávať
od februára 2014, teda aj za rok 2016.

Podľa § 65 vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. štúdium sa riadne skončí ab-

solvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia

je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skonče-

nie štúdia, pričom štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva

roky.

Štúdium sa v zmysle § 66 citovaného zákona môže skončiť aj iným spôsobom,

napr. zanechaním štúdia (rozhodujúcim dátumom je deň, keď bolo vysokej škole do-
ručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia), vylúčením zo štúdia (roz-
hodujúcim dátumom je deň, keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť),
neskončením štúdia v termíne podľa § 65 ods. 2, zrušením študijného programu
a smrťou študenta.
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Nadväzne na už citovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov sa novým znením
§ 4 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa spresňuje a jednoznačne vymedzuje štúdium
realizované výlučne dennou formou štúdia.

Podľa § 4 ods. 1 sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štú-
dium, ktoré sa:

a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

V zmysle § 60 citovaného vysokoškolského zákona študijný program sa môže usku-
točňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.

Ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa týkajúce sa prípravy profesionál-
neho vojaka, policajta, colníka a príslušníka Hasičského a záchranného zboru sa
nezmenilo.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o prídavkuna dieťa sústavná príprava študentovi strednej

školy začína od začiatku školského roku prvého ročníka strednej školy.

Podľa § 150 ods. 1 školského zákona č. 245/2008 Z. z. školský rok sa začína

1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Študen-
tovi vysokej školy sa sústavná príprava začína odo dňa zápisu na štúdium a trvá

do skončenia štúdia.

V § 4 ods. 3 zákona o prídavku na dieťa boli na konci pripojené tieto vety: „Ak sa spojí
prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie
sa začína dňom zápisu na takéto vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškol-
ské štúdium uskutočnípred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štú-
dium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akade-

mického roka.“ Týmto prvým dňom je 1. september, keďže v zmysle § 61 ods. 1 vy-
sokoškolského zákona akademický rok trvá od 1. 9. do 31. augusta nasledujúceho
roka. Je to zmena oproti právnemu stavu do konca januára 2014, keďže v prípadezá-
pisu študenta (ktorý sa napr. na vysokú školu nedostal a o rok sa mu to podarilo) v au-
guste nárok na daňový bonus vznikol už aj za august. Za sústavnú prípravu sa
považujú školské roky a akademické roky, teda aj prázdninové mesiace. Dodaj-
me, že podľa § 19 ods. 5 zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na po-
volanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykona-

nia štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium
skončené – ak študent štátnu záverečnú skúšku úspešne absolvuje v máji, od júna už
nárok na daňový bonus zaniká, ak ju absolvuje až v septembri, nárok na daňový
bonus existuje do konca augusta.

Podmienkou na to, aby zamestnávateľ, platiteľ dane, mohol zamestnancovi priznávať
už v priebehu roka nárok na daňový bonus, je uplatnenie tejto výhody vo vyhlásení
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podľa § 36 ods. 6 ZDP, ktoré daňovník podpíše každoročne do konca januára, ako aj
preukázanie nároku dokladmi podľa § 37 ods. 2 ZDP (v stručnosti: rodným listom
dieťaťa – vyhotoví sa kópia – a po skončení povinnej školskej dochádzky aj potvrde-
ním o návšteve školy, resp. potvrdením o poberaní prídavku na dieťa). Daňovník do-
sahujúci príjmy podľa § 6 ods. 1 alebo 2 ZDP tieto doklady priloží k daňovému
priznaniu.

Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov
v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov len
o sumu daňového bonusu podľa § 33 ods. 1 ZDP za každý kalendárny mesiac, na

začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Výnimky: Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa
narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie,
alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak dieťa (deti) uvedené v § 33 ods. 2 vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci,môže si
daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Ak daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo
niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, pričom potom ho vyživuje
iný daňovník,môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacie-

ho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu

časť druhý z daňovníkov.

V zmysle § 33 ods. 7 ZDP, ak daňovník dosiahol určený príjem len v niekoľkých

mesiacoch a zamestnávateľ mu priznal v týchto mesiacoch daňový bonus, ne-

stráca nárok na už priznaný bonus.

Príklad č. 61

Pán Spokojný, otec dvoch nezaopatrených detí, bol zamestnancom istej a. s. počas prvých troch me-
siacov roka 2016. Jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti predstavoval v každom mesiaci 495 €
(viac ako 202,50 €).
Podmienku výšky príjmu (aspoň polovica minimálnej mzdy) splnil, preto mu zamestnávateľ priznal ná-
rok na daňový bonus na deti (21,41€ x 2 x 3 mesiace). Od apríla pán Spokojný prestal dosahovať zda-
niteľné príjmy. Aj keď celkový zdaniteľný príjem za rok činí len 1 485 €, v súlade s § 33 ods. 7 ZDP ne-
stratil nárok na už priznaný daňový bonus.

Príklad č. 62

Pán Šťastný bol zamestnancom istej s. r. o. do konca februára 2016. Jeho zdaniteľný príjemzo závislej
činnosti činil za tieto mesiace 2 440 €. Podmienku výšky príjmu splnil, preto mu zamestnávateľ priznal
nárok na daňový bonus na jeho jedno nezaopatrené dieťa. Od marca je pán Šťastný poberateľom sta-
robného dôchodku (príjem od dane oslobodený) a nedosahuje zdaniteľné príjmy. Jeho manželka po-
berá invalidný dôchodok, ktorý je tiež od dane oslobodený. Keďže zdaniteľný príjem pána Šťastného
z § 5 ZDP za rok 2016 činil viac než 2 430€, môže si daňový bonus do plnej ročnej výšky douplatňovať
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buď v daňovom priznaní, alebo v súlade s § 38 ods. 2 a 4 ZDP na základe jeho žiadosti naň prihliadne
bývalý zamestnávateľ, platiteľ dane, v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016.

V zmysle § 33 ods. 9 ZDP, ak daňovník poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
podľa § 5 a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus len v pomernej časti (za nie-
ktoré mesiace) a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane z § 6

ods. 1 a 2 (bez ohľadu na výšku týchto príjmov), môže si zostávajúcu pomernú časť
daňového bonusu uplatniť prostredníctvom daňového priznania.

Príklad č. 63

Pani Malá je rozvedená. Podniká ako živnostníčkav malom rozsahu popri zamestnaní.U zamestnáva-
teľa si uplatňuje daňový bonus na svoje tri nezaopatrené deti. V roku 2016 mala zo závislej činnosti
zdaniteľné príjmy po 420 € mesačne, a to iba v prvých dvoch mesiacoch roka. Zamestnávateľ jej pri-
znal daňový bonus na deti za uvedené dva mesiace. Potom príjmyzo závislej činnosti nedosahovala.
Z podnikania má za rok 2016 celkový príjem 1 083 €, pričom čiastkový základ dane z § 6 ods. 1 a 2
predstavuje 460 €. Keďže z príjmov patriacich do § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázala základ dane, v súlade
s § 33 ods. 9 ZDP má možnosť daňový bonus si douplatňovať v daňovom priznaní.

5. Podávanie daňových priznaní

5.1 Prílohy daňového priznania predkladané daňovníkom

Podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku prílohoudaňového priznania, ak tak ustanovuje
osobitný predpis, sú doklady preukazujúce tvrdenia daňovníka. Ustanovenie § 49

ods. 11 ZDP upravujúce prílohy priznania bolo opakovane menené. Jedna veta

bola presunutá do § 49 ods. 1 ZDP. V súlade s týmto ustanovením (po novelizá-

cii) prílohou sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive. V zmysle § 49 ods. 11

ZDP v termíne na podanie priznania je potrebné predložiť účtovnú závierku (nie je

označená ako príloha daňového priznania).

V stručnosti:

V prípade fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva ide o dva úč-
tovné výkazy: Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch.

Dňa 31. 12. 2014 nadobudlo účinnosť opatrenie MF SR č. MF/15523/2014-74, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/27076/2007-74; zmeny sa týkajú vzoru účtovnej
závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva – spoje-
ním krycích listov týchto dvoch výkazov vznikol ucelený súbor Účtovná závierka v jed-
noduchom účtovníctve s označenímÚč FO – opatrenie a vzor závierky sú uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014.
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Podľa § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov do-
kumenty podľa § 23 ods. 2 (o. i. riadne individuálne účtovné závierky) sa ukladajú
v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov podľa § 23 ods. 2 zákona o účtov-
níctve si účtovná jednotka splní doručením týchto dokumentov daňovému úradu

alebo do elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR.
V zmysle § 23b ods. 1, ak odsek 2 neustanovuje inak, sa o. i. účtovná závierka vyho-
tovená v listinnej podobe doručuje daňovému úradu. Daňový úrad takéto dokumenty
prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby, overí, či majú správne vy-
plnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) a vyplnené všeobecné
náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f), či účtovná závierka obsahuje všetky
súčasti a postúpi ich prostredníctvom FR SR prevádzkovateľovi registra v určenej
lehote.

Kto je povinný ukladať dokumenty v elektronickej podobe, to upravuje § 14 záko-
na č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplneníniektorých
zákonov.

Daňovník je povinný spolu s vyplneným tlačivom priznania k dani z príjmov fyzic-
kej osoby predložiť:

� potvrdenia (kópie) od všetkých zamestnávateľov o zdaniteľnej mzde, zaplatenom
povinnom poistnom a zrazených preddavkoch na daň, ktoré obsahujú údaje na
dostatočnú identifikáciu daňovníka,pokiaľ daňovníkoviplynuli (aj) príjmy zo závis-
lej činnosti;

� ak bolo vykonané ročné zúčtovanie a daňovník zistí, že mal podať daňové prizna-
nie, priloží kópiu tlačiva ročného zúčtovania doplneného v súlade s § 39 ods. 6
ZDP – str. 2 tlačiva,

� doklady preukazujúce nárok na daňový bonus – str. 2 tlačiva DP,

� kópiu zmluvy o združení – str. 4, ale len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola
predložená, resp. vtedy, ak predložená už bola, ale došlo v nej k zmenám,

� príjmy zdanené zrážkou – podielové listy (riadky 113 a 114) – str. 9 a

� potvrdenie dobrovoľníka – str. 11 tlačiva typu B.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že daňovník, ktorý sa rozhodol namiesto úč-
tovníctva viesť zjednodušenú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, sa nepo-

važuje za účtovnú jednotku a nemá o. i. povinnosť zostaviť a predkladať účtov-

nú závierku (účtovné výkazy).

5.2 Kedy a komu sa daňové priznanie podáva

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov
po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda do konca marca. Ustanovenia § 49 ods. 3
umožňujú túto lehotu určeným spôsobom predĺžiť.

107

DP k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016



V súlade s § 49 ods. 3 ZDP daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po
uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa odseku 2, sa na základe:

a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na poda-
nie daňového priznania podľa odseku 2 predlžuje táto lehota najviac o tri celé

kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze); v tejto novej lehote je
aj daň splatná,

b) oznámenia podaného príslušnémusprávcovi dane do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania podľa odseku 2 predlžuje táto lehota najviac o šesť celých

kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov
v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze); daňovník v oznámení uvedie túto
skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá
daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Aj v prípade skončenia podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalen-

dárneho roka) daňovník predloží daňové priznanie až po uplynutí zdaňovacie-

ho obdobia do konca marca, ak nedošlo za určených podmienok k predĺženiu

lehoty.

Výnimku predstavuje len úmrtie daňovníka, keď daňové priznanie za príslušnú časť

roka musí podľa § 49 ods. 4 ZDP podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovní-

ka, ak správca dane túto lehotu na základe žiadosti dediča (podanej najneskôr

15 dní pred uplynutím lehoty) nepredĺžil.

Lehoty v prípade vzniku a zrušenia stálej prevádzkarne na našom území sú upravené
v § 49 ods. 7 a 8 ZDP. V zmysle § 49 ods. 8 ZDP, ak daňovníkovi s obmedzenou da-
ňovou povinnosťou vznikne stála prevádzkareň až v zdaňovacom období, ktoré na-
sleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť, je povinný podať
daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie do konca tretieho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla.

Za nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník pokračuje v činnosti, už po-
stupuje pri podávaní daňového priznania podľa odseku 2, t. j. podáva daňové
priznanie v ustanovenej lehote.

V zmysle § 49 ods. 7 ZDP, ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú
na území Slovenskej republiky a:

� nemá iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je
splnená daňová povinnosť, alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na
území Slovenskej republiky, je povinný podať daňové priznanie alebo hlásenie
najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom
zrušil stálu prevádzkareň,

� má aj iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je
splnená daňová povinnosť, alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na
územíSlovenskej republiky, je povinný podať daňové priznanie v zákonnej lehote.
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Takáto úprava (§ 49 ods. 7 ZDP) sa použila už pri podávaní daňového priznania za
zdaňovacie obdobie roka 2009 podávaného po 1. 1. 2010.

Dodajme, že novelou ZDP bolo predmetné ustanovenie preformulované s tým,

že do textu bola doplnená ako alternatíva aj organizačná zložka.

Vo všeobecnosti založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby na území Sloven-
skej republiky a zapísanie jej sídla do obchodného registra (obchodná registrácia) na-
značuje možnosť vzniku stálej prevádzkarne tejto osoby na Slovensku (na daňové
účely), avšak ak predmetné miesto na výkon činností je zriadené len formálne (bez
potrebného materiálneho a personálneho vybavenia, resp. bez reálneho výkonu pod-
nikateľskej činnosti), stála prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 ZDP vzniknúť nemusí.

Priznanie s prílohami je potrebné predložiť správcovi dane – nemusí ísť

o miestne príslušného správcu dane podľa § 7 daňového poriadku. Miestna prí-
slušnosť sa u fyzickej osoby riadi podľa § 7 ods. 1 jej trvalým pobytom (ku dňu poda-
nia priznania). Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa ods. 1, riadi sa miestom
umiestnenia organizačnej zložky, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva
prevažnú časť svojej činnosti. Ak ani takto nemožno určiť miestnu príslušnosť, je
miestne príslušný Daňový úrad Bratislava. V lehote na podanie daňového prizna-

nia treba, pochopiteľne, daň aj zaplatiť na základe oznámenia čísla účtu správ-

com dane a s použitím variabilného symbolu podľa vyhlášky č. 378/2013 Z. z.

Ak by sa výnimočne stalo, že mu oznámenie bude doručené až po uplynutí lehoty na
podanie priznania, daň zaplatí do 8 dní od doručenia tohto oznámenia (§ 49 ods. 2
ZDP).

Daňovník by nemal zabudnúť ani na úhrady preddavkov na daň, ak mu povinnosť

platiť preddavky na daň podľa § 34 ZDP vznikne.

Tabuľka: Základné aktuálne údaje pri zdaňovaní príjmov FO za rok 2016

Zdaňovacie obdobie („ZO“) 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ďalej

aj „NČZDD“)

– okrem daňovníkov, ktorí sú už k 1. 1. zdaňovacieho
obdobia roku 2016 poberateľmi dôchodkov uvedených
v § 11 ods. 6 ZDP, resp. boli im priznané spätne
k 1. 1. 2016

3 803,33 € ročne, ak ZD** nepresahuje 19 809 €

ak ZD** presahuje 19 809 €, NČZDD sa vypočíta:
8 755,578 € – 1/4 ZD**

316,94 € mesačne

NČZD na manželku (manžela) (ďalej aj „NČZDM“)

žijúcu v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ale len
v prípade splnenia niektorej z ďalších podmienok urče-
ných v § 11 ods. 4 ZDP:

3 803,33 € – vlastný príjem manželky, ak ZD**
daňovníka („DS“) nepresahuje 35 022,31 €

– ak sa stará o vyživované dieťa do 3, resp. v určitých
prípadoch do 6 rokov alebo

ak ZD** DS presahuje 35 022,31 €, NČZDM
sa vypočíta:

12 558,906 – 1/4 ZD** DS – vlastný príjem manželky– poberá peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
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Zdaňovacie obdobie („ZO“) 2016

– je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚP, alebo
– je zdravotne postihnutá alebo ťažko zdravotne po-

stihnutá
316,94 € mesačne

NČZD vo forme zaplatených dobrovoľných príspev-

kov na SDS

do 2 % zo ZD**,
max. 1 029,60 €

NČZD – zaplatené príspevky na doplnkové dôchod-

kové sporenie

max. 180 €

– nová zmluva alebo zmena starej
– zrušený dávkový plán

Sadzba dane zo základu dane (ďalej aj „ZD“) (okrem
vzťahu k nezmluvným štátom – sadzba 35 %); z osobit-
ného základu dane z § 7 vždy 19 %

19 % zo ZD do 35 022,31 €
25 % zo ZD nad 35 022,31 €,

mesačne nad 2 918,53 €

Daňový bonus za rok 256,92 €

Daňový bonus mesačne 21,41 €

Podmienka ročného príjmu z § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2

ZDP na daňový bonus
2 430 €

Výška zdaniteľných príjmov pre podávanie daňo-

vých priznaní podľa § 32 ZDP
1 901,67 €

§ 46a ZDP – daň sa neplatí, ak zdaniteľné príjmy ne-

presiahnu za rok 2016 sumu
1 901,67 €

ZD** – úhrn čiastkových ZD z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP

Príklady na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej

len „ZDP“) a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu A

a typu B za rok 2016

Príklad č. 1

Výpočet dane a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu A za rok 2016

Pani KataríneŠťastnej plynuli v roku 2016 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnos-

ti, a to aj zo zdrojov v zahraničí. Je povinná podať daňové priznanie typu A.

Je vydatá. Jej manžel popri zamestnaní vykonáva podnikateľskú činnosť ako živnos-
tník; nie je splnená žiadna z podmienok určených v § 11 ods. 4 ZDP, takže pani Šťast-
ná si neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manžela. Daňovníčka má ná-
rok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a v roku 2016 zaplatila aj dob-

rovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 420 € – môžu byť
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uplatnené ako nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 ZDP v limitovanej
výške do 2 % zo základu dane, najviac však do sumy 1 029,60 €.

Manželia Šťastní majú tri deti; jedno z nich je ešte nezaopatrené, má 22 rokov a štu-
duje dennou formou na vysokej škole – nárok na daňový bonus si uplatňuje pán
Šťastný u svojho zamestnávateľa na základe podpísaného vyhlásenia podľa § 36
ods. 6 ZDP.

Daňovníčkaodpracovala niekoľko rokov v spoločnosti Omega, s. r. o., ale v sep-

tembri 2016 došlo k rozviazaniu pracovného pomeru. Potom bola vyše mesiaca

nezamestnaná a poslednú časť roka pracovala v Rakúsku u rakúskeho zamest-

návateľa. Od januára 2017 je opäť zamestnaná na Slovensku. Pani Šťastná mala po-
čas celého roka 2016 stredisko životných záujmov na Slovensku a bola po celý čas
(a je i naďalej) daňovým rezidentom SR. Daňovníčka je povinná aj príjem zo zahra-
ničia zahrnúť do svojich celosvetových príjmov uvádzaných v daňovom priznaní po-
danom v SR, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia uplatní v súlade s príslušnou
medzinárodnou zmluvou (č. 48/1979 Zb.) metódu vyňatia. Jej podstata spočíva
v tom, že príjmy zo zahraničia sa v daňovom priznaní uvedú a do základu dane
zahrnú, ale v ďalšom kroku pri výpočte dane sa z neho vyberú a v konečnom
dôsledku sa u nás zdania len príjmy tuzemské.

V spoločnosti Omega, s. r. o., podpísala v januári vyhlásenie podľa § 36 ods. 6

ZDP, na základe ktorého si uplatnila nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na

daňovníka.

V tejto spoločnosti podľa doručeného potvrdenia za rok 2016 dosiahla úhrn príjmov
11 479,59 €; z príjmov bolo zrazené poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výš-
ke 1 516,95 € (z toho na zdravotné poistenie 459,18 €) a preddavky na daň vo výške
1 350,93 €.

Na Slovensku mala počas prvých mesiacov roka aj tri odmeny z dohôd o vykonaní

práce podpísaných so spoločnosťou Delta, a. s. Podľa potvrdenia spoločnosti jej cel-
kový hrubý príjem vo forme odmien predstavoval 1 500 €, poistné bolo zrazené
vo výške 165 € (z toho na zdravotné poistenie 60 € a na sociálne poistenie 105 €)
a preddavky na daň vo výške 253,65 € (v tejto spoločnosti nepodpísala– ani na to ne-
mala právo – vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a neuplatnila si nárok na nezdaniteľnú
časť základu dane na daňovníka). Delta, a. s., má v predmete činnosti o. i. pestovanie
hrozna a výrobu vína. Popri odmene v peňažnej forme poskytla pani Šťastnej v roku
2016 aj nepeňažné plnenie vo forme produktov vlastnej výroby v hodnote 85 €

a nezdanila ho – do úhrnnej výšky 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov je takýto
príjem od dane oslobodený.

Jej príjem z Rakúska predstavoval 3 402 € a poistné jej bolo zrazené vo výške 614 €

(výška preddavku na daň pri metóde vyňatia nie je dôležitá).
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Všetky potvrdenia zamestnávateľov o príjmoch a poistnom priloží k daňovému

priznaniu. Aj potvrdenie z Rakúska obsahuje údaje na dostatočnú identifikáciu
daňovníčky.

Úhrn príjmov 16 381,59 € (11 479,59 € + 1 500 + 3 402 €)
– poistné 2 295,95 € (1 516,95 + 165 + 614)
Základ dane 14 085,64 €

Daň po uplatnenímetódy vyňatia 1 370,39 €

Po odpočítaní zrazených preddavkov na daň vzniká daňovníčke daňový preplatok
234,19 €.

Vyplnené tlačivo daňového priznania typu A je súčasťou prílohy č. 1.

Príklad č. 2

Výpočet dane a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu B za rok 2016

Pán Ján Milý dosiahol v roku 2016 rôzne druhy príjmov. Vyplní tlačivo daňového
priznania typu B.

Je ženatý. Jeho manželka Veronika Milá bola k 1. 1. 2016 vedená na príslušnom úra-
de práce, sociálnych vecí a rodiny SR v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa
§ 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení n. p. – koncom roku
2015 ukončila pracovný pomer, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie a začala poberať zo Sociálnej poisťovne dávku v nezamestnanosti. Nárok na
dávku jej zanikol tesne pred uplynutím podporného šesťmesačného obdobia v neza-
mestnanosti dňom priznania starobného dôchodku a zároveň bola k 20. aprílu 2016
vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V roku 2016 mala vlastný príjemvo
forme dávky v nezamestnanosti v celkovej výške 1 160 € a starobný dôchodok v cel-
kovej výške 2 480 €. Tieto príjmy sú od dane oslobodené, ale do vlastných

príjmov manželky (manžela) sa na cieľ uplatnenia nezdaniteľnej časti základu

dane na manželku zahŕňajú.

Pán Milý si v daňovom priznaní môže uplatniť (ak jeho úhrn čiastkových základov
dane z aktívnych príjmov nepresiahne sumu 35 022,31 €) nezdaniteľnú časť zákla-

du dane na manželku vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 € a sumou

3 640 €, ale len v pomernej výške za 4 mesiace (január až apríl), teda vo výške:

3 803,33 € – 3 640 € = 163,33 €

163,33 € : 12 x 4 = 54,443 €, po zaokrúhlení podľa § 47 ZDP 54,45 €.

V daňovom priznaní daňovník uvedie (čestne vyhlási) výšku vlastných príjmov
manželky a tiež počet mesiacov 4.

Pán Milý si uplatní aj nezdaniteľnú časť základu dane vo forme príspevkov na do-

plnkové dôchodkové sporenie (ďalej aj „DDS“) v súlade s § 11 ods. 10 – 12 ZDP
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na základe účastníckej zmluvy, ktorú uzatvoril síce v roku 2013, ale v júni 2014 podpí-
sal dodatok o zrušení dávkového plánu a zároveň nemá inú účastnícku zmluvu, ktorá
nespĺňa určené podmienky. Príspevky zaplatené v roku 2016 vo výške 288 € si môže
uplatniť v limitovanej výške 180 €.

Manželia Milí majú tri deti, z toho dve sú už dospelé a ekonomicky samostatné. Naj-
mladší syn Michal pred pár rokmi zmaturoval, zamestnal sa, ale neskôr sa rozhodol
získať vysokoškolské vzdelanie a od roku 2014 študuje formou denného štúdia na vy-
sokej škole. Keďže 5. októbra 2016 dovŕšil vek 25 rokov, od novembra aj na toto
dieťa zaniká nárok na daňový bonus. Daňovník si uplatní daňový bonus za 10 me-

siacov, t. j. 214,10 € (21,41 x 10).

Pán Ján Milý na začiatku roku 2016 pracoval v istej a. s. a popri zamestnaní

podnikal na základe živnostenského oprávnenia. Od marca sa plne venuje podni-
kaniu a príjmy zo závislej činnosti nedosahuje.

U zamestnávateľa včas podpísal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, na základe ktoré-
ho si uplatnil nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový

bonus na jedno nezaopatrené dieťa. Zamestnávateľ zo zdaniteľnej mzdy vyberal
preddavky na daň. Potvrdenie zamestnávateľa, platiteľa dane – a. s., priloží

k daňovému priznaniu.

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP:

Úhrn príjmov 3 350,37 €, z toho hrubý príjem3 284,68 €
a príspevok zamestnávateľa na DDS 65,69 € (náhrada príjmu za 2 dni PN 20,32 €

je od dane oslobodená)

– povinne zrazené poistné 442,74 €

z toho na sociálne poistenie 308,73 €

a na zdravotné poistenie 134,01 €

Čiastkový základ dane 2 907,63 €

Preddavky na daň boli zrazené v celkovej výške 432,00 € (pred zníženímo daňo-
vý bonus).

V roku 2016 dosiahol pán Ján Milý zo živnostenského podnikania celkové príjmy
vo výške 33 780 €.

Jeho preukázateľne vynaložené daňové výdavky predstavujú 18 540 €. Úrok 14 €

(zdaňuje sa zrážkou dane) z peňažných prostriedkov na bežnom účte určenom na
podnikanie zaúčtoval v peňažnom denníku ako príjem nezahŕňaný do základu dane,
pričom ani daň 2,66 €, ktorú banka z úroku zrazila, neuvedie (podobne ako ostatné
príjmy zdanené zrážkou) v daňovom priznaní, a to v súlade s § 4 ods. 7 ZDP a § 43
ods. 6 ZDP.
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Pán Ján Milý v roku 2016 vykonával aj činnosť znalca podľa zákona č. 382/2004 Z. z.

v znení n. p. Od príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. c) ZDP vo výške 3 600 € odpočíta sku-
točne vynaložené výdavky 1 260 €. Ako finančný agent podľa zákona č. 186/2009

Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení n. p. dosiahol príjem 1 560 € a skutočne vynaložil výdavky
350 €.

Od februára bol tiež športovým odborníkom – inštruktorom športu. Oprávnenie

vykonávať činnosť športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015
Z. z. o športe vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických

osôb v športe. Dosiahol príjem v celkovej výške 4 780 €, pričom vynaložené vý-

davky predstavujú 1 845 €.

Do príjmov má tiež v súlade s § 17 ods. 3 písm. k) ZDP premietnuté poskytnuté spon-
zorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej na dva roky podľa § 50
ods. 1 cit. zákona o športe. Z celkovej poskytnutej sumy 1 450 € použil v roku 2016
sumu 940 €.

V zmysle § 17 ods. 3 písm. k) ZDP do základu dane sa nezahŕňa príjem na základe
zmluvy o sponzorstve v športe u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého úč-
tovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 v zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom ho prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy ne-
použité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane:

� postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v po-
mernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie odpisovaného
majetku,

� v období čerpania sponzorského, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtova-
ným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Prijaté sponzorské sa teda premieta do základu dane postupne, v každom zdaňova-
com období do výšky odpisu, resp. v období jeho čerpania, takže sa tým zabezpečí
(v prípade správneho použitia na určený cieľ) jeho neutrálny vplyv na základ dane.

Aj o týchto príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP účtuje (v rámci § 6 ods. 1 a 2 ZDP
nemožno kombinovať rôzne spôsoby uplatňovania výdavkov). Tieto položky v účtov-
níctve mal vysledované v samostatných stĺpcoch. V tabuľke č. 1 daňového priznania
výdavky uviedol aj na jednotlivých riadkoch, aj v úhrne na riadku 10.

Za príspevky do istého časopisu mu bol vyplatený autorský honorár vo výške 230 €

– vyplácajúci subjekt ho zdanil zrážkovým spôsobom podľa § 43 ods. 3 písm. h)

ZDP. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splne-

ná. V súlade s § 43 ods. 14 ZDP by vyplácajúci subjekt daň nevybral zrážkou, ak

by sa o tom s ním autor vopred písomne dohodol – to sa nestalo.
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Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

Príjmy 43 720,00 € (33 780 + 3 600 + 1 560 + 4 780)

– výdavky 21 995,00 € (18 540 + 1 260 + 350 + 1 845)

Čiastkový základ dane 21 725,00 €

Účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej aj „JÚ“) a nie je platiteľom DPH.

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej aj „JÚ“) pre fyzické osoby,
ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je uprave-
né opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení n. p. (ďalej aj „Postupy pre JÚ“).
Naposledy bolo zmenené a doplnené opatrením č. MF/18451/2015-74 publikova-
ným vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016.

Počas účtovného – zdaňovacieho – obdobia zachytil v peňažnom denníku všetky
pohyby peňažných prostriedkov s tým, že ich zároveň aj daňovo posúdil
v daňovo-analytickej časti. Účtoval aj v ostatných účtovných knihách určených

pre túto účtovnú sústavu. K 31. 12. zaúčtoval v peňažnom denníkuuzávierkové úč-
tovné operácie.

O. i. zaúčtoval počas roka tieto účtovné prípady, ktoré má doložené účtovnými
dokladmi, a daňovo ich posúdil:

� nákup zásob materiálu vrátane DPH (keďže ide o neplatiteľa DPH) – do daňo-
vých výdavkov sa premieta už v momente platby,

� úhrada za spotrebu energií – v daňovo-analytickej časti peňažného denníka
v stĺpci výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov cel-
kom a v stĺpci „služby“ – podobne napr. bankové poplatky,

� mzdy vyplatené zamestnancom sú v plnej výške hrubej mzdy daňovým výdav-
kom účtovaným v peňažnom denníku v stĺpci „mzdy“, teda aj zrazené povinné po-
istné (13,4 %), aj zrazený preddavok na daň, aj vyplatená čistá mzda vrátane da-
ňového bonusu,

� poistné a príspevky platené za zamestnancov (35,2 %) ako výdavok vynaložený
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, účtovaný do stĺpca „poistné
a príspevky“, podobne povinné poistné na sociálne a zdravotné poistenie zaplate-
né daňovníkom za seba vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajú-
ci mesiac,

� výdavok na víno – reklamný predmet – vo výške 1 120 € ako daňový výdavok

– po skončení zdaňovacieho obdobia ho daňovník musí porovnať s ustano-

veným limitom,

� zmluvnú pokutu 1 600 € dohodnutú v septembri 2015 a zaplatenú v novembri
2016 ako nedaňový výdavok – od 1. 1. 2015 zmluvná pokuta patrí medzi daňovo
neuznané výdavky podľa § 21 ods. 2 písm. m) ZDP,
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� výdavky v súvislosti s internetom – na registráciu domény (25 €), na webhosting
(65,88 €) a úhradu faktúry programátora (web-dizajnéra) za aktualizáciu webovej-
stránky (250 €) na základe objednávky daňovníka ako daňový výdavok,

� splátky úveru v sume 800 €, ktorý mu bol poskytnutý na obstaranie odpisova-
ného dlhodobého majetku vloženého do obchodného majetku, ako výdavky ne-

ovplyvňujúce základ dane – daňovým výdavkom je odpis tohto majetku,

� sponzorské, ktoré prijal ako inštruktor športu na dva roky vo výške 1 450 €, za-
účtoval v peňažnom denníkupodľa § 18a Postupov pre JÚ a v súlade s § 17 ods. 3
písm. k) ZDP ako príjem neovplyvňujúci základ dane, použité prostriedky (cel-
kovo 940 €) ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
príjmov (daňové výdavky v momente úhrady). Použitú sumu premietne do zda-
niteľných príjmov v rámci uzávierkových účtovných operácií k 31. 12.

V rámci uzávierkových účtovných operácií v súlade s § 8 ods. 4 Postupov pre JÚ
v peňažnom denníku daňovník o. i. zaúčtoval:

� do zdaniteľných príjmov (príjmov zahrnovaných do základu dane):

� celkovú sumu použitej časti sponzorského 940 € do stĺpcov „príjmy zahŕňané
do základu dane celkom“ a v druhovom členení do stĺpca „ostatné“ – takto
bude postupovať aj v nasledujúcom roku čerpania prostriedkov,

� menovitú hodnotu svojej pohľadávky 548 €, ktorú na konci roku 2016 vyra-

dil pán Milý z účtovníctva (v knihe pohľadávok zaúčtovaný zánik pohľadávky);
nebude ju už vymáhať, pričom nie je splnená ani jedna z podmienok uvede-
ných v § 19 ods. 2 písm. h) v prvom až piatom bode – ide o aplikáciu § 17
ods. 12 písm. b) ZDP,

� v roku 2016 daňovník vyradil z účtovníctva aj pohľadávku (zaúčtoval zánik
pohľadávky v knihe pohľadávok) s menovitou hodnotou 198 €, keďže na zá-
klade podniknutých opatrení dospel k záveru, že dlžník túto pohľadávku už ni-
kdy nezaplatí, pričom iné pohľadávky voči nemu neeviduje. Ak sa do konca
roku 2014 vyradila z jednoduchého účtovníctva pohľadávka, pri ktorej boli spl-
nené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. i) v tom čase účinného znenia ZDP,
pričom v prípade jednoduchého účtovníctva sa splnenie podmienky určenej
v § 19 ods. 2 písm. i) bode 1 ZDP nevyžadovalo, keďže sa opravné položky
netvoria, postupovalo sa podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP – o túto sumu sa zá-
klad dane nezvýšil a v peňažnom denníku sa o tom neúčtovalo ani v rámci
uzávierkových účtovných operácií; od 1. 1. 2015 to však nie je možné, keďže
došlo k zrušeniu pôvodného znenia § 19 ods. 2 písm. i) ZDP upravujúceho od-
pis pohľadávky v menovitej hodnote nepresahujúcej 332 € za určených pod-
mienok a daňovník základ dane zvýšiť musí;

� menovitú hodnotu svojej pohľadávky 1 422 €, ktorú postúpil v roku 2016 za
1 150 €, aj keď mu postupník, kupujúci, zatiaľ nezaplatil – § 17 ods. 12 písm. a)
ZDP,
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� nepeňažný príjem vo výške 492 € – pán Milý ako vlastníknebytových priesto-
rov nezabezpečil vykonanie opráv, aj keď nájomca pán Svetlý mu bez zbytoč-
ného odkladu oznámil potrebu ich zrealizovania – vykonal ich v roku 2016
s jeho súhlasom nájomca pán Svetlý zo svojich prostriedkov; prenajímateľovi
pánovi Milému vznikol v súlade s § 17 ods. 21 ZDP nepeňažný príjem vo výš-
ke výdavkov 492 € vynaložených nájomcom na tieto opravy nad rámec po-
vinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve, ktoré boli zahrnuté do da-
ňových výdavkov nájomcu, pričom nájomná zmluva a povinnosti uložené ná-
jomcovi sú v súlade s úpravou práv a povinností nájomcu a prenajímateľa
ustanovených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka a zákona
č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,

� do daňových výdavkov (výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov):

� obstarávaciu cenu pohľadávky vo výške 820 €, ktorú nadobudol postúpe-
ním v roku 2015 za 1 000 € (v roku 2015 išlo o výdavok neovplyvňujúci základ
dane) a v roku 2016 dosiahol z nej príjem od dlžníka 820 € – v čase prijatia ho
zahrnul do zdaniteľných príjmov roku 2016 a v rámci uzávierkových účtovných
operácií obstarávaciu cenu pohľadávky (do tejto výšky 820 €) premieta do da-
ňových výdavkov – § 17 ods. 12 písm. d) ZDP,

� zostatkovú cenu jedného stroja vo výške 650 €, ktorý v roku 2016 predal za
350 € a príjem z predaja zahrnul do zdaniteľných príjmov z § 6 ods. 1 a 2 ZDP, pri-
čom v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) ZDP sa prihliada aj na stratu z jeho predaja;
v prípade tohto druhu majetku sa strata z predaja daňovo akceptuje naďalej,

� odpisy hmotného a nehmotného majetku:

• odpis jednej nehnuteľnosti obstaranej na administratívne účely v januári
roku 2012 za 40 000 € a zaradenej do odpisovej skupiny 4 – zrýchlené od-
pisovanie; od 1. 1. 2015 preradenie do odpisovej skupiny 6, už len rovno-
merný odpis

Daňové odpisy v eurách:

Rok Výpočet Uplatnený odpis Zostatková cena („ZC“)

2012 40 000 : 20 2 000 38 000

2013 (2 x 38 000) : (21 – 1) 3 800 34 200

2014 (2 x 34 200) : (21 – 2) 3 600 30 600

2015 40 000 : 40 1 000 29 600

2016 a nasled. 40 000 : 40 1 000 28 600

• odpis motorového vozidla obstaraného v júni roku 2013 za 24 000 €, zara-
deného do obchodného majetku a používaného len v súvislosti s podni-
kaním – ide o majetok obstaraný a uvedený do používania v období
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od 1. 1. 2012 (po zmene v odpisovaní), takže za r. 2013 si daňovník uplat-
nil odpis v pomernej výške za 7 mesiacov; od 1. 1. 2015 je možný len rov-
nomerný odpis auta (je používané naďalej len na podnikanie)

Daňové odpisy v eurách:

Rok Výpočet
Uplatnený

odpis

Neuplatnený

odpis v roku

obstarania

ZC na účely

výpočtu

odpisov

ZC

2013 (24 000 : 4) : 12 x 7 3 500 2 500 18 000 20 500

2014 (2 x 18 000) : (5 – 1) 9 000 11 500

2015 24 000 : 4 = 6 000 6 000 5 500

2016 24 000 : 4 = 6 000 5 500 0

Spolu 24 000

• odpis motorového vozidla, ktoré v januári roku 2015 kúpil za 36 000 eur,
používa ho na súkromné ciele v rozsahu 30 % a mieni ho v marci 2017
predať

Rok
Odpisy

predbežné

Reálne

odpisy 80 %

§ 19 ods. 2

písm. t)

Odpisy na účel

zistenia ZC

podľa § 25 ods. 3

ZDP – nekrátené

Zostatková cena

podľa

§ 25 ods. 3

2015 36 000 : 4 = 9 000 7 200 9 000 36 000 – 9 000 = 27 000

2016 36 000 : 4 = 9 000 7 200 9 000 18 000

2017 9 000 : 12 x 2 = 1 500 1 200 1 500 16 500

Spolu 15 600 19 500

Aj v prípadekrátenia odpisov z dôvodu používaniamajetku aj na súkromné
ciele sa za ZC považuje suma 16 500 eur, nie suma 20 400 eur (36 000 –
15 600). Pri predaji auta napr. za 20 000 eur sa dosiahnutý príjem zahrnie
do zdaniteľných príjmov a do výdavkov premietne len 16 500 eur.

� tvorbu sociálneho fondu („SF“) ako daňový výdavok, ak prostriedky SF nie sú
uložené na osobitnom účte v banke – § 7 ods. 3 Postupov pre JÚ; pokiaľ však
prostriedky SF sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba SF sa účtuje
v priebehu roka ako finančná operácia podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu
Postupov pre JÚ – tiež daňový výdavok,

� tvorbu daňovo akceptovanej rezervy – v súlade s § 21 ods. 2 písm. j) ZDP da-
ňovým výdavkom nie je tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnim-
kou podľa § 20. Rezervy a opravné položky, ktorých tvorba je považovaná
za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP, sú podrobne upravené
v § 20 ZDP, pričom v zmysle § 20 ods. 3 ZDP zásady pre tvorbu, čerpanie
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a rozpustenie rezerv a opravných položiek ustanovuje ZoÚ (§ 26 ods. 7 a ďal-
šie ustanovenia); (Postupy pre JÚ – § 6 ods. 14, § 15 – kniha rezerv).

� ako storno výdavkov zaúčtovaných do výdavkov vynaložených na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov:

� neodbornou manipuláciou mu v roku 2016 vznikla škoda na zásobách mate-

riálu vo výške 230 €; daňový výdavok bol zaúčtovaný v momente nákupu zá-
sob, ale nebol z nich dosiahnutý zdaniteľný príjem, takže o túto sumu výdavok
na obstaranie zásob v rámci uzávierkových účtovných operáciípán Milý znížil,

� pri niektorých zásobách daňovníka dochádza vzhľadom na ich prirodzené
vlastnosti k úbytku; pri inventarizácii k 31. 12. 2016 bol porovnaný skutočný
stav týchto zásob s účtovným, pričom o rozdiel 64 € nad určenú normu pri-

rodzených úbytkov zásob daňovník zaúčtované výdavky na obstaranie zá-
sob znížil,

� časť zásob v hodnote 480 €, ktorých obstaranie bolo zaúčtované v momente
ich nákupu ako daňový výdavok, použil pán Milý v roku 2016 na svoju osobnú

potrebu – o ich obstarávaciu cenu v rámci uzávierkových účtovných operácií
daňové výdavky znížil.

Na riadku 41 daňovník uvedie položku zvyšujúcu základ dane, presnejšie sumu pre-
sahujúcu limit výdavkov na víno ako reklamný predmet vo výške 33,75 € – v daňo-
vých výdavkoch bolo v priebehu roka zaúčtovaných 1 120 €, ale 5 % zo základu dane
21 725 € predstavuje 1 086,25 € – rozdiel nad ustanovený limit činí 33,75 €. V zmysle
§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu ok-
rem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden pred-
met, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú o. i. alkoholické nápoje okrem al-
koholických nápojov podľa osobitného predpisu (vína) v úhrnnej výške najviac 5 % zo
základu dane (uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholic-
kých nápojov hlavným predmetom činnosti).

Daňovník sa rozhodol zapojiť sa ako zamestnávateľ do systému duálneho vzdeláva-
nia. Vytvoril pracovisko praktického vyučovania, splnil všetky podmienky, uzatvoril
zmluvu o duálnom vzdelávaní s istou strednou odbornou školou a učebnú zmluvu
(vzhľadom na svoje možnosti) s jedným plnoletým žiakom. V súlade s § 17 ods. 37
písm. b) ZDP základ dane si znížil o 1 600 € na tohto žiaka, ktorému poskytol v zda-
ňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania. Vo výdavkoch má tiež
premietnuté o. i. poskytované podnikové štipendium, uhradené náklady na stra-

vovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej v § 152 Zákonní-
ka práce.

Daňovník podniká už niekoľko rokov. Z podnikateľskej činnosti vykázal na základe
riadne vedeného účtovníctva za rok 2011 stratu; časť z nej si umoril v priznaniach za
roky 2012 a 2013 a neuplatnená časť ostala vo výške 1 680 €. V zmysle § 52za ods. 4
ZDP neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
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2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli od-
počítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas šty-

roch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich
zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Stratu z podnikania vykázal aj za rok
2014 vo výške 1 940 € a v tomto daňovom priznaní si ju uplatní vo výške jednej štvrti-
ny, pričom sa tiež môže odpočítať iba od čiastkového základu dane z § 6 ods. 1 a 2
ZDP.

Výsledný čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vyčíslil vo výške
19 253,75 €.

Pán Ján Milý mal v roku 2016 aj príjem z prenájmu bytu, ktorý zdedil po svojom strý-
kovi a začal ho prenajímať. Tento príjem nemožno rozdeliť aj na manželku, keďže ne-
plynie z BSM. Po odpočítaní sumy 500 € oslobodenej od dane podlieha zdaneniu
1 900 €. Pri príjmochz prenájmu patriacich do § 6 ods. 3 ZDP si daňovníkmôže uplat-
niť len výdavky skutočne vynaložené. V úhrne ide o sumu 830 €. Keďže zdaňované
príjmy predstavujú 79,16666 % z celkových príjmov z prenájmu, potom aj výdavky si
možno odpočítať len v tej istej pomernej výške, t. j. 657,08 € (1 900 : 2 400 x 830).

Pánovi Milému plynú opakovane aj príjmy na základe licenčnej zmluvy podľa autor-
ského zákona patriace do § 6 ods. 4 ZDP – od príjmov 340 € dosiahnutých v roku
2016 si v súlade so ZDP odpočíta percentuálne výdavky (40 %) vo výške 136 €

(v rámci limitu).

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP:

Výpočet čiastkového základu dane z § 6 ods. 3 ZDP:

Príjmyzdaniteľné 2 240,00 €

– výdavky 793,08 €

Čiastkový základ dane 1 446,92 €

Príjmom z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) uvádzaným v priznaní je jednak úrok

50 € z pôžičky, ktorú pán Milý poskytol istému podnikateľovi, a jednak úrokové príj-

my 224 € (po prepočte podľa § 31 ZDP) z dlhopisov emitovaných v Českej repub-

like (s pevnou úrokovou sadzbou).

Ako už bolo uvedené, predmetom dane daňového rezidenta SR sú príjmy plynúce
nielen zo zdrojov na území Slovenska, ale aj zo zdrojov v zahraničí, teda celosveto-

vé príjmy. Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia upravujú o. i. to,
ktorý zo zmluvných štátov má právo vybrať daň z konkrétneho druhu príjmu plynúce-
ho rezidentovi jedného štátu zo zdroja v druhom štáte, resp. za akých podmienok
a do akej výšky sa príjem zdaní v štáte zdroja aj v štáte rezidencie, určujú spôsob za-
medzenia dvojitého zdanenia atď. V zmysle článku 11 ods. 1 príslušnej ZZDZ me-
dzi Slovenskou republikou a Českou republikou (č. 238/2003 Z. z.) úroky majúce
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zdroj v Českej republike a skutočne vlastnené rezidentom SR podliehajú zdaneniu
len v SR. Aby tento príjem nebol v ČR zdanený, daňový rezident SR (vlastník úroko-
vého príjmu) to musí preukázať vyplácajúcemu subjektu, emitentovi (napr. istej a. s.,
ktorá je rezidentom ČR), ktorého štátu je daňovým rezidentom, a to včas, najneskôr
pred termínomvýplaty úrokov (poukázania alebo pripísaniaúhrady v jeho prospech).

Najvhodnejším spôsobom preukázania tejto skutočnosti je predloženie potvrdenia
o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období, vydaného
miestne príslušným správcom dane v SR.

Ak by túto skutočnosť daňovník nepreukázal, podľa českej právnej úpravy by emitent
pri výplate úrokového výnosu vykonal zrážku dane sadzbou 15 % – túto daň by nebo-
lo možné započítať na úhradu dane (len daň zaplatenú, resp. zrazenú v súlade
so ZZDZ, pričom podľa tejto ZZDZ sa uvedený príjem v štáte zdroja nezdaňuje)
a subjekt by si to mohol vyriešiť dodatočne len s daňovým orgánom v ČR.

Úroky z prostriedkov na účte stavebného sporiteľa a na osobnom účte pána Milé-
ho patria do § 7, ale zdaňuje ich banka zrážkou; podľa § 43 ods. 6 ZDP vybraním
dane zrážkou je pri týchto príjmoch daňová povinnosť splnená.

Podobne boli zrážkou dane zdanené výnosy z hypotekárnych záložných listov

(osobitný druh dlhopisov) – z výnosu brutto 26,25 € zrazila SlSp, a. s., daň sadzbou

19 % vo výške 4,98 € – v priznaní sa už tento príjem neuvádza. V priznaní sa
nemôže uviesť ani plnenie vyplatené komerčnou poisťovňou z titulu dožitia sa ur-

čitého veku – považuje sa za zdaniteľný príjem podľa § 7 ods. 1 písm. e), ktorý
je zdaňovaný zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. f) ZDP.

Pán Milý mal tiež podielové listy v jednom otvorenom fonde a v roku 2016 požiadal
o ich vyplatenie.

Daň vybrala správcovská spoločnosť zrážkou. V daňovom priznaní by tieto zdane-

né príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov mohol uviesť, ale vzhľadom
na celkovú sumu dosiahnutých príjmov by mu tým žiadny daňový preplatok ne-

vznikol.

Dodajme, že podľa § 43 ods. 6 ZDP vybraním dane zrážkou je splnená daňová

povinnosť aj pri týchto príjmoch v prípade, ak daňovník vybranú daň zrážkou

neodpočíta od celoročnej dane ako preddavok na daň v podanom daňovom

priznaní podľa § 43 ods. 7 ZDP.

Výpočet osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP):

Príjem 274 €

– výdavky 0 €

Osobitný základ dane 274 €
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Daňovník vlastní sad. V roku 2016 mal bohatú úrodu orechov a značnú časť z nich
predal. Z tejto príležitostnej poľnohospodárskej výroby mal príjem 480 € – suma

500 € už bola uplatnená pri príjmoch z prenájmu, takže celá suma podlieha zda-

neniu – výdavok si uplatní percentom z príjmov (25 %) vo výške 120 € (v rámci

limitu).

Pán Milý v roku 2016 predal dve nehnuteľnosti: v marci za 5 000 € garáž, ktorú kú-
pil v roku 2012 na osobné účely za 5 600 €, a v novembri za 30 000 € záhradu s chat-

kou, ktorú kúpil v roku 2013 na osobné účely za 20 000 € a na jej opravu preukázateľ-
ne vynaložil 4 000 € – od nadobudnutia po predaj neuplynulo päť rokov, podmienka
piatich rokov vlastnenia nie je ani v tomto prípade splnená, takže príjem musí podro-

biť zdaneniu. Predal tiež stavebný pozemok, ktorý nadobudol darovaním od matky
pred ôsmimi rokmi – išlo o darovanie, nie dedenie v priamom rade, ale aj tak príjem
nepodlieha zdaneniu, keďže doba od nadobudnutia vkladom do katastra nehnuteľ-
ností po predaj presiahla päť rokov.

Taktiež za 3 100 € predal auto, ktoré mal do roku 2014 zahrnuté do obchodného

majetku a plne ho odpísal. Od vyradenia auta z obchodného majetku ešte neuply-
nulo päť rokov, takže príjem podlieha zdaneniu, patrí do § 8 medzi ostatné príjmy. Vý-
davok nemožno odpočítať, keďže zostatková cena je nulová.

V jednom reklamnom žrebovaní organizovanom v ČR vyhral 50 000 CZK. V zmysle
článku 20 ods. 2 už citovanej ZZDZ medzi Slovenskou republikou a Českou republi-
kou (č. 238/2003 Z. z.) príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu z výhier v loté-
riách, stávkach a iných podobných hrách, z výhier v súťažiach a žrebovaniach,

ktoré majú zdroj v druhom zmluvnom štáte, sa môžu zdaniť (zdania sa) aj v tom-

to druhom štáte. Organizátor žrebovania z tejto sumy zrazil daň podľa českej legis-
latívy vo výške 6 000 CZK (od príjmu odpočítaná suma od dane oslobodená 10 000
CZK a uplatnená sadzba dane 15 %).

Daňový rezident SR aj tento príjem z výhry musí uviesť v daňovom priznaní na

Slovensku; od dane je oslobodená suma 350 EUR a rozdiel nad 350 € podlieha zda-
neniu. Žiadny výdavok si v zmysle § 8 ods. 3 ZDP neuplatní. Po prepočte ročným
priemerným kurzom za rok 2016 27,034 CZK/1 EUR v súlade s § 31 ZDP predstavuje
príjem 1 849,52 € a daň zrazená v ČR 221,94 €. V daňovom priznaní uvedie zdaniteľ-
ný príjem 1 499,52 € a na úhradu dane započíta sumu 221,94 € (podľa ZZDZ sa

uplatní metóda zápočtu).

Výpočet čiastkového základu dane z „ostatných“ príjmov (§ 8 ZDP):

Príjem 40 079,52 € (480 + 35 000 + 3 100 + 1 499,52)

– výdavok 29 720,00 € (120 + 29 600)

Čiastkový základ dane 10 359,52 €
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K výpočtu dane podľa ZDP:

Úhrn ČZD z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 (po znížení o stratu) 22 161,38 €

Základ dane podľa § 4 ZDP 30 518,13 €

Daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP po uplatnení metód na zamedzenie
dvojitého zdanenia

5 576,50 €

Daň z osobitného základu dane podľa § 7 ZDP 52,06 €

Daň pred znížením o nárok na daňový bonus 5 628,56 €

Z celkového nároku na daňový bonus si daňovník prostredníctvom daňového prizna-
nia uplatnil ešte sumu 171,28 €. Od dane sa tiež odpočítajú preddavky na daň zraze-
né zamestnávateľom, platiteľom dane vo výške 432 €. Počas roka 2016 daňovník za-
platil preddavky na daň podľa § 34 ZDP splatné v roku 2016 vo výške 2 130 € – za-
počítavajú sa na úhradu dane za rok 2016. Daň na úhradu predstavuje 2 895,28 €.

Ing. Valéria Jarinkovičová
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Príklad č. 1
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Príklad č. 2
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Daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb za rok 2016

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové
priznanie k dani z príjmov za rok 2016. Cieľom príspevku je najmä poukázať na tie
ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou
bezprostredne súvisia. Povinnosť podať daňové priznanie patrí po registrácii medzi
základné povinnosti daňového subjektu. Ak daňový subjekt nepodá daňové prizna-
nie, a to ani na výzvu správcu dane, správca dane určí daňovému subjektu daň pod-
ľa pomôcok.

S problematikou súvisia ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. Ide o daňové inštitúty
ako základ dane, zrážková daň, odpočet daňovej straty, lehota na podanie priznania,
predĺženie tejto lehoty, daňová licencia, platenie preddavkov na daň, použitie podielu
zaplatenej dane a pod. V osobitnej časti sa príspevok venuje aj položkám (pripočíta-
teľným a odpočítateľným), ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na
základ dane, napr. opravné položky, rezervy, opravy chýb, odpis pohľadávky a príslu-
šenstva pohľadávky, nájomné uhrádzané fyzickej osobe, zmluvné pokuty, technické
zhodnotenie prenajatého majetku, nezrealizované kurzové rozdiely, predaj podniku,
manká a škody, obchodné vzťahy medzi závislými osobami.

1. Povinnosť podať daňové priznanie – § 41 ods. 1 a 2 ZDP

Daňové priznanie v zmysle § 13 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pred-

stavuje jedno z podaní, a to aj napriek tomu, že v daňovom poriadku sa definíciapo-
dania nenachádza. Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku daňové priznanie je povin-
ný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v danom prípa-
de zo zákona č. 595/2003 Z. z.), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve
správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má každá
právnická osoba, ktorej táto povinnosť priamo vyplýva z ustanovenia § 41 ods. 1 zá-
kona č. 595/2003 Z. z.

Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie a Národná banka

Slovenska nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú

predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003
Z. z. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré
nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobo-
dené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.
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Rozpočtové organizácie a príspevkovéorganizácie nemusia podať daňové priznanie,
ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od
dane. Rovnako nemusia podať daňové priznanie cirkevné organizácie, ak majú len
výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky od štátu a príjmy, z kto-
rých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že právnická osoba založená (zriadená) s cieľom podnika-

nia má povinnosť podať daňové priznanie vždy, t. j. aj vtedy, ak nemala v zdaňo-
vacom období žiadne príjmy alebo iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa
§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.

Zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie, podáva daňové prizna-
nie jeho právny nástupca. Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové
priznanie podáva správca konkurznej podstaty. Daňové priznanie sa podáva do troch

kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak daňový subjekt ne-
podal daňové priznanie v tejto lehote, správca dane ho vyzve na jeho podanie. Vo výzve
správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Ako už bolo uvedené, podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku „daňové priznanie je po-
vinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten,
koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o ná-
sledkoch nepodania daňového priznania.“

Osobitné predpisy (napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.) vždy upravujú, kto je daňovní-
kom a v akej lehote je daňový subjekt povinný podať daňové priznanie. Daňové pri-

znania sa teda zásadne nepodávajú na výzvu správcu dane. Osobitné predpisy
však počítajú aj s tým, že daňový subjekt objektívne nemôže podať daňové priznanie,
trebárs fyzická osoba v lehote pre podanie priznania zomrie. V takomto prípadepodľa
§ 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. daňové priznanie za príslušnú časť roka je po-

vinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vy-
plynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určího správ-
ca dane (a to na základe výzvy v zmysle § 15 ods. 1 daňového poriadku).

Obdobne správca dane môže na podanie priznania vyzvať právneho nástupcu da-
ňovníka, pretože zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie,

podáva daňové priznanie jeho právny nástupca (§ 41 ods. 2 zákona č. 595/2003
Z. z.). Ak je právnych nástupcov viac, napr. pri zániku spoločnosti rozdelením podľa
§ 69 ods. 4 Obchodného zákonníka, správca dane môže ktoréhokoľvek právneho ná-
stupcu vyzvať na podanie priznania (a to v zmysle § 15 ods. 1 daňového poriadku).

Vo výzve správca dane poučí právneho nástupcu o následkoch nepodania da-

ňového priznania. To znamená, že správca dane môže vyzvať konkrétny daňový
subjekt na podanie daňového priznania len vtedy, ak príslušnýhmotnoprávny predpis
umožňuje správcovi dane vyzvať práve tento konkrétny subjekt na podanie priznania
za dané zdaňovacie obdobie. Teda hoci ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) dáva správcovi dane oprávnenie vyzvať daňový
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subjekt na podanie daňového priznania, toto oprávnenie môže správca dane uplatniť
len v zmysle ústavnej zásady, podľa ktorej „štátne orgány môžu konať iba na základe
Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Inak poveda-
né, správca dane nemôže vyzývať na podanie priznania koho chce a kedy chce.
Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie
(a takúto povinnosť mal), a to ani na následnú výzvu správcu dane (§ 15 ods. 2 daňo-
vého poriadku), správca dane určí daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po do-
ručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie,
správca dane ho môže použiť ako pomôcku.

Poznámka:

Ak to zhrnieme, každý daňovník je povinný podať priznanie v ustanovenej lehote – s výnimkou daňovní-
ka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie za podmienok vymedzených v § 41 ods. 1 zákona
č. 595/2003 Z. z., ktorý nemusí podať priznanie, ak má iba príjmy uvedené v tomto ustanovení. Prizna-
nie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie priznania podľa § 15
ods. 1 daňového poriadku, napr. právneho nástupcu daňovníka zaniknutého bez likvidácie.

2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania –

§ 49 ods. 3 ZDP

Za stanovených podmienok daňový subjekt môže legálne podať daňové priznanie aj
po 31. marci 2017, a to bez toho, aby mu hrozili sankcie zo strany daňového úradu.

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. daňové priznanie sa podáva do troch ka-
lendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Posledný deň na podanie
priznania za rok 2016 je 31. marec 2017 (piatok). Táto lehota sa podľa § 49 ods. 3
zákona č. 595/2003 Z. z. na základe:

� oznámenia podaného príslušnémusprávcovi dane do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov predlžuje najviac

o tri celé kalendárne mesiace – s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvi-
dácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho
mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,

� oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov predlžuje najviac

o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné
príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí – s výnimkou daňovníka v konkurze alebo
v likvidácii; daňovník v oznámeníuvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je ko-
niec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je
aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy
plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa daňového po-
riadku (sankcia).
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Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nemá predpísanú for-
mu. Daňovník môže využiť nižšie uvedený vzor oznámenia.

Daňovník (obchodné meno alebo názov)..................................
so sídlom................................
DIČ (IČO).................................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu........, oddiel:......, vložka číslo:..../...

Daňový úrad
(sídlo miestne príslušného správcu dane)

Vec:
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnic-
kej osoby

Na základe § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpi-
sov oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 lehota na podanie daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa ods. 2 sa predlžuje do...................................

(daňovník uvedie novú lehotu – vždy koniec príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorej podá
daňové priznanie a zaplatí daň; ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, uvedie
sa najbližší pracovný deň).

................................................
odtlačok pečiatky daňovníka

a
podpis štatutárneho orgánu daňovníka
alebo právneho nástupcu daňovníka

V prípade, že daňovník má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže na ozná-
menie použiť tento vzor.

Daňovník (obchodné meno alebo názov)..................................
so sídlom................................
DIČ (IČO).................................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu....., oddiel:..., vložka číslo:..../...

Daňový úrad
(sídlo miestne príslušného správcu dane)

Vec:
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnic-
kej osoby

Na základe § 49 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 lehota na podanie daňo-
vého priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa ods. 2 sa predlžuje do........................

(daňovník uvedie novú lehotu – vždy koniec príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorej podá
daňové priznanie a zaplatí daň; ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, uvedie
sa najbližší pracovný deň).

Súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

................................................
odtlačok pečiatky daňovníka

a
podpis štatutárneho orgánu daňovníka
alebo právneho nástupcu daňovníka
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Správca dane predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov práv-
nických osôb na základe oznámenia daňovníkaautomaticky, ak oznámenie bude spĺ-
ňať tieto náležitosti určené zákonom, t. j.:

1. bude podané najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa
§ 49 ods. 2 ZDP, t. j. najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zda-
ňovacieho obdobia (platí aj pre PO, ktoré majú hospodársky rok),

2. daňovník v oznámení uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania za prí-
slušné zdaňovacie obdobie v súlade so zákonom, v ktorej bude daň aj splatná,

3. daňovník uvedie skutočnosť, že súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynú-
ce zo zdrojov v zahraničí.

Ak oznámenie daňovníka spĺňa podmienky v bode 1 a 2, lehota sa predĺži automatic-
ky, najviac o 3 kalendárne mesiace. Ak oznámenie spĺňa podmienky 1, 2 a 3, lehota
sa predĺži automaticky najviac o 6 kalendárnych mesiacov.

U daňovníka v konkurze a likvidácii môže správca dane na žiadosť daňovníka po-
danú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania predĺžiť lehotu na
podanie priznania najviac o tri mesiace – pozri § 49 ods. 3 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z.

3. Spôsoby doručenia daňového priznania daňovému úradu

– § 14 ods. 1 daňového poriadku

Aj na spôsob podania daňového priznania sú zákonom stanovené jasné pravidlá.
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. povinnosť doručovať podania (vrátane
daňových priznaní k dani z príjmov) elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 fi-
nančnej správe má:

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

To znamená, že ak napr. spoločnosť s ručením obmedzeným sa stala platiteľom DPH
v priebehu roka 2016, napr. 1. decembra 2016, je povinná podať aj daňové priznanie
k dani z príjmov za rok 2016 v elektronickej forme.

Poznámka:

Daňový poradca a advokát, ktorí zastupujú daňový subjekt pri správe daní, majú povinnosť doručo-
vať podania (vrátane daňových priznaní k dani z príjmov) elektronickými prostriedkami za tento
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subjekt vždy (nielen za daňový subjekt, ktorý je platiteľ dane z pridanej hodnoty, ale za všetky daňo-
vé subjekty, ktoré zastupujú).

Ak osoba povinne komunikujúca elektronicky podľa § 14 ods. 1 daňového poriad-
ku doručí podanie, ktoré má štruktúrovanú predpísanú formu (napr. daňové priznanie,
súhrnný výkaz, kontrolný výkaz), inak ako elektronickými prostriedkami podpísané
zaručeným elektronickým podpisom alebo v súlade s dohodou uzavretou so správcom
dane, považuje sa takéto podanie za nedoručené (napr. daňové priznanie doručené
mailom namiesto elektronicky doručeného), a preto sa naň nebude prihliadať.

Poznámka:

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že daňové subjekty, ktoré nemajú podľa ustanovenia § 14 daňového
poriadku povinnosť doručovať všetky podania elektronicky, môžu požiadať správcu dane o doručo-
vanie takouto formou. V takom prípade správca dane zriadi daňovému subjektu, ktorý má záujem
o elektronickú komunikáciu, dátovú schránku.

Daňový subjekt, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronickými

prostriedkami, môže ho podať osobne na daňovom úrade alebo zaslať poštou. Le-
hota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty daňové priznanie podané u správcu
dane alebo odovzdané na poštovú prepravu, alebo prijaté elektronickými prostriedka-
mi a urobené v súlade s § 13 ods. 5 daňového poriadku na adresu elektronickej poda-
teľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo.

4. Tlačivo na vyplnenie daňového priznania – § 15 ods. 5

daňového poriadku

Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. vzory tlačív daňových priznaní ustanoví
ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Pre rok 2016 nebol pre práv-
nické osoby publikovaný nový vzor daňového priznania k dani z príjmov.

Vzor daňového priznania pre právnické osoby bol naposledy publikovaný pre rok
2015, a to vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 ako príloha č. 3 Opatrenia Minis-
terstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, kto-
rým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. V tom istom Fi-
nančnom spravodajcovi bolo uverejnené Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. MF/020928/2015-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní
k dani z príjmov. Finančný spravodajca č. 10/2015 je prístupný v elektronickej podobe
na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. Oznámenie o vydaní
nového vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby bolo
naposledy publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 289/2015 Z. z.
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To znamená, že pre rok 2016 použijú právnické osoby rovnaké tlačivo daňové-

ho priznania ako v roku 2015.

Pre všetky právnické osoby je určený len jeden typ daňového priznania

(DPPOv15_1), a to bez ohľadu na to, či ide o podnikateľský alebo nepodnikateľský
subjekt. Samotný vzor daňového priznania má desať strán plus dve vzorové prílohy, a to
jednu vzorovú prílohu k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona a jednu vzorovú prílohu
k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej
osoby.

Na 9. strane môže daňovník uviesť jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. Ak chce poskytnúť podiel viacerým prijímateľom,
uvedie ich v prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania. Ako už bolo uvedené, tla-
čivo daňového priznania má ešte jednu prílohu,a to prílohuk § 30c zákona – Odpočet
výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja pod-
ľa § 30c zákona o dani z príjmov.

Túto prílohu prikladá k daňovému priznaniu iba daňovník, ktorý si uplatňuje odpočet
výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, pričom za každý projekt sa
podáva samostatná príloha.

U daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných
štandardov pre finančné výkazníctvo samostatnou prílohou daňového priznania je aj:

� evidencia v rozsahu účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát = 2 ks samo-
statných príloh) k tabuľke G2; poznámky sa neprikladajú,

� prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štan-
dardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia k tabuľke
G3. Táto príloha nemá určený vzor.

Na strane 10 daňového priznania daňovník uvedie v príslušnej kolónke celkový počet prí-
loh daňového priznania. V zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. prílohou daňové-
ho priznania sú len doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

Účtovná závierka

Aj keď na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú

závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového pri-
znania ju doručiť príslušnému daňovému úradu, účtovná závierka ako taká nie je prí-
lohou daňového priznania.

Daňovník môže účtovnú závierku podať súčasne s daňovým priznaním, pred poda-
ním daňového priznania alebo aj po podaní daňového priznania (najneskôr do konca
lehoty na podanie daňového priznania) – pozri § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z.
Keďže účtovná závierka nie je prílohoudaňového priznania (a to aj keď sa podá spolu
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s daňovým priznaním), daňovník nezahrnie účtovnú závierku do celkového počtu prí-
loh daňového priznania.

Hoci všetci podnikatelia postupujú pri účtovaní podľa spoločného Opatrenia Minister-
stva financií Slovenskej republiky č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších zmien
a doplnkov, pri zostavení účtovnej závierky postupujú:

� mikro účtovné jednotky podľa Opatrenia Ministerstva financiíSlovenskej repub-
liky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na
zverejnenie pre mikro účtovné jednotky, v znení opatrenia z 24. septembra 2014
č. MF/18008/2014-74,

� malé účtovné jednotky podľa Opatrenia Ministerstva financiíSlovenskej republi-
ky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtov-
nej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky,

� veľké účtovné jednotky podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o indi-
viduálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej zá-
vierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

5. Platenie dane – § 55 ods. 4 daňového poriadku

Podľa § 55 ods. 4 daňového poriadku vyplýva, že daňový subjekt je povinný označiť
platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá
Ministerstvo financií SR.

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania
platby dane s účinnosťou od 1. 1. 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane pouka-
zovať daňovému úradu na nové číslo účtu.

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základ-

né číslo účtu (označujúce daňový subjekt – OÚD).

Číslo účtu pre úhradu príslušnejdane sa skladá z predčísliaoznačujúceho druh dane,
zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štát-
nej pokladnice:
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Na webovej stránke https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/overenie-prideleneho-oud si daňové subjekty môžu overiť OÚD (osobný účet
daňovníka), ktorý majú pridelený zo strany Finančného riaditeľstva SR.

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre platenie daní:

Daň z pridanej hodnoty 500240

Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb 500398

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216

Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208

Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232

Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267

Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075

Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689

Daň z emisných kvót 500363

Daň z motorových vozidiel 501163

To znamená, že každý daňovník so sídlom v SR pri platení dane z príjmov právnic-
kých osôb uvedie predčíslie 500224 a svoje základné číslo účtu a kód banky 8180.

Ako variabilný symbol pri platení splatnej dane na základe podaného daňového

priznania uvedie daňovník symbol 1700992016, pričom:

� 1700 znamená daň na úhradu,

� 99 je fixná hodnota a

� 2016 znamená kalendárny rok.

Daň z príjmov na základe podaného daňového priznania za rok je splatná v termíne
na podanie priznania. Pri predĺžení lehoty na podanie priznania sa automaticky
predlžuje aj splatnosť dane.

V zmysle § 1 ods. 4 vyhlášky č. 378/2011 Z. z. platba dane sa označuje číslomúčtu vo
formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN).

Podrobné informácie k plateniu daní sú zverejnené aj na stránke Finančnej správy
SR https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani.
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6. Hlavné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. v roku 2015

V roku 2016 nenastalo toľko zmien v zákone o dani z príjmov, ako to bolo napr. v roku
2015. Spravidla ide o legislatívne spresnenia, ktoré nemajú vplyv na samotné zdanenie.

Okrem legislatívnych spresnení sa zavádza tzv. inštitút „sponzorského“, čo zákon
o dani z príjmov rieši z pohľadu sponzorovaného, ako aj z pohľadu sponzora. Tieto
zmeny si vyžiadalo prijatie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý upravuje šport,
osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej
moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom
v športe. V zmysle § 50 tohto zákona zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor za-
väzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie
(sponzorské). Zákon o dani z príjmov stanovil podmienky, za ktorých je toto sponzor-
ské daňovým výdavkom u sponzora a určil aj postup sponzorovaného pri zahrnutí pri-
jatého sponzorského do základu dane.

Spôsob zahrnovania takto prijatého sponzorského je rovnaký ako v prípade

prijatých dotácií, t. j. bude sa do základu dane zahŕňať vo výške, v akej bol použitý
na úhradu výdavkov sponzorovaného.

Ak bol príjem zo sponzorského použitý na obstaranie odpisovaného hmotného majet-
ku, sponzorské sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku
podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpove-
dajúcej výške použitého príjmu na obstaranie tohto majetku. Ak je zmluva o sponzor-
stve v športe uzatvorená na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, zahrnie sa
príjem plynúci na základe tejto zmluvy do základu dane postupne v období, kedy
sponzorovaný príjem (sponzorské) čerpal, a to v takej výške, v akej ho použil v da-

nom zdaňovacom období v súlade s dohodnutým účelom, časovým rozvrhom
a spôsobom použitia predmetu zmluvy o sponzorstve v športe.

Uplatnenie sponzorského do základu dane upravuje § 17 ods. 19 písm. h) zákona
o dani z príjmov. Súčasťou základu dane daňovníka (sponzora) len po zaplatení sú vý-
davky (náklady) na sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté
počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočné-

ho použitia v príslušnom zdaňovacom období, a ak v príslušnom zdaňovacom období
sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepo-
važuje poskytnutie sponzorského pre športovca okrem športového reprezentanta.

Upozornenie!
Zákon o dani z príjmov prináša rad zmien od 1. januára 2017. Je ale potrebné uviesť, že napr. ustano-
venie § 17 ods. 5, 6 a zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije
pri podanídaňového priznania po 31. decembri 2016. To znamená, že podľa citovaných ustanovenísa
postupuje aj pri podávaní daňových priznaní za rok 2016 (sú podávané po 31. decembri 2016). Tento
postup vyplýva z § 52zi ods. 2 zákona o dani z príjmov.
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7. Základ dane – § 17 ZDP

Základ dane je v podstate hodnota (veličina), z ktorej sa vypočíta daňová povinnosť.
To znamená, že ak daňovník chybne určí základ dane, potom daň nebude odvedená
v správnej výške. Do základu dane vstupujú len tie hodnoty (veličiny), ktoré sú pred-
metom dane. Podľa § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov predmetom dane je príjem
(výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne
vymedzeného predmetu dane podľa § 12. Takto určený predmet dane platí tak pre

fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby. To znamená, že zákon o dani z príjmov
zdaňuje príjem (výnos) daňovníka dosiahnutý za zdaňovacie obdobie, nie jeho
majetok.

Na tento účel je príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj záme-
nou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby,
a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak zákon
o dani z príjmov neustanovuje inak. V zákone o dani z príjmov je v § 2 písm. j) uvede-
ná základná definícia pre základ dane, a to: základom dane je rozdiel, o ktorý zda-

niteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej
súvislosti (s odkazom na zákon o účtovníctve) zdaniteľných príjmov a daňových vý-
davkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Z tejto

definície sa vychádza tak pri stanovení základu dane z príjmov fyzických osôb,
ako aj pri stanovení základu dane z príjmov právnických osôb.

Do základu dane vstupuje tzv. „zdaniteľný príjem“. Pod týmto pojmom sa rozumie
príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani
z príjmov ani medzinárodnej zmluvy. Do základu dane teda nevstupujú príjmy, ktoré
nie sú predmetom dane, a príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Tieto príjmy zákon
o dani z príjmovosobitne definuje pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby.

Pri stanovení základu dane sa u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtov-
níctva vychádza z výsledku hospodárenia z riadne vedeného účtovníctva (rozdiel vý-
nosov a nákladov).

Výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva pri zisťovaní základu dane sa:

a) zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona č. 595/2003 Z. z. zahrnúť do daňo-
vých výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výš-
ke (napr. manká a škody, reprezentačné, rezervy, poskytnuté dary a pod.),

b) zvýši o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. sú zahrnované do základu dane (napr. suma záväzku alebo jeho
neuhradená časť v zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti uplynula doba
360, 720 alebo 1 080 dní),
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c) zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. sa nezahrnú do základu dane (napr. príjmy z marketingových
štúdií, ktoré neboli prijaté do konca zdaňovacieho obdobia, prijaté dary a pod.).

Všetky tieto úpravy sa robia v daňovom priznaní na základe jednotlivých ustanovení
zákona č. 595/2003 Z. z.

8. Položky upravujúce výsledok hospodárenia

Ako už bolo uvedené, výsledok hospodárenia zistený z riadne vedeného účtovníctva
sa transformuje na základ dane pomocou tzv. pripočítateľných alebo odpočítateľných
položiek.

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účto-
vaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 –
okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizač-
ných nákladov.

Hospodársky výsledok pred zdanením zistený z riadne vedeného účtovníctva

sa uvádza na riadku 100 daňového priznania. Ak je výsledkom hospodárenia zisk,
riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, ria-
dok 100 sa označí znamienkom mínus (-). Súčasťou riadka 100 je aj výsledok hospo-
dárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí. Pre položky
zvyšujúce výsledok hospodárenia (pripočítateľné položky) sú určené riadky 110

až 200. Na riadok 130 sa prenáša súčtový údaj z tabuľky A, ktorá je na str. 4 a 5. Pre
položky, ktoré znižujú výsledok hospodárenia (odpočítateľné položky), sú určené
riadky 210 až 300.

8.1 Obchodný vzťah medzi závislými osobami – § 17 ods. 5 ZDP

Medzi nezávislými osobami sa uplatňujú bežné trhové ceny, pričom každá strana sle-
duje svoj prospech (jedna strana čo najdrahšie predať a druhá strana čo najlacnejšie
kúpiť). Pri obchodných transakciách medzi závislými osobami (tzv. kontrolované
transakcie) to tak nemusí vždy byť, pretože závislé osoby sledujú spoločný cieľ.

Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. súčasťou základu dane závislej osoby
podľa § 2 písm. n) a r) je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných
transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými
osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane
alebo zvyšuje daňovú stratu. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18 zákona
o dani z príjmov.

Na tento účel kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah me-
dzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jed-
na z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje
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zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom; pri posudzovaní
kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu.

Poznámka:

Podľa § 52zi ods. 2 zákona o dani z príjmov vyplýva, že ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príj-
mov v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po
31. decembri 2016, teda aj pri podávanídaňových priznaní za rok 2016 (sú podávané po 31. decem-
bri 2016).

V nasledujúcej tabuľke je uvedená charakteristika závislých osôb:

Kedy ide o závislé osoby Zákonná úprava Charakteristika

Osoby blízke

§ 2 písm. n) ZDP,
§ 116a, § 117
Občianskeho

zákonníka

príbuzní v priamom rade, súrodenec, manžel, iné osoby
v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktoré sa pokladajú
navzájom za blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich,
pociťovala druhá ako vlastnú ujmu

Ekonomické

a personálne

prepojenie

§ 2 písm. n) a o) ZDP

účasť osoby:
– na majetku (viac ako 25 % priamy, nepriamy alebo

nepriamy odvodený podiel)
– na kontrole alebo vedení (vzťah členov štatutárnych

orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných
orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe), vzá-
jomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou ale-
bo vedením tejto osoby alebo jej blízkej osoby alebo
v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy

alebo nepriamy majetkový podiel

Prepojenie inak § 2 písm. p) ZDP
právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšet-
kým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej
straty

Zahraničná

závislá

osoba

§ 2 písm. n) a r) ZDP

vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzem-
ská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou ale-
bo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa § 2
písm. n) ZDP

Príklad č. 1

Spoločnosť s ručením obmedzeným predala tovar tuzemskej akciovej spoločnosti, s ktorou má ekono-
mické prepojenie, za cenu nižšiu ako nezávislým osobám, pričom tento rozdiel je vo výške 5 000 eur.
Ak by spoločnosť s ručením obmedzeným predala tovar za cenu ako nezávislým osobám, výnos zaúč-
tovaný na účte 604 by bol o 5 000 eur vyšší. Spoločnosť s ručením obmedzeným na riadku 110 daňo-
vého priznania uvedie ako pripočítateľnú položku sumu 5 000 eur. Ak by spoločnosť s ručením obme-
dzeným predala akciovej spoločnosti tovar za vyššiu cenu ako nezávislým osobám, potom o tento roz-
diel neznižuje základ dane, a preto spoločnosť s ručením obmedzeným by nevykonávala žiadnu úpra-
vu základu dane.
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8.2 Technické zhodnotenie prenajatého majetku – § 17 ods. 20 ZDP

Podľa § 17 ods. 20 zákona č. 595/2003 Z. z. súčasťou základu dane je aj nepeňažný
príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy
alebo iného užívacieho vzťahu, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto
veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenají-
mateľom; o nepeňažný príjem prenajímateľa ide v tom zdaňovacom období, v ktorom
došlo k skončeniu nájmu. Nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú
by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27 ZDP).

Poznámka:

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona
č. 595/2003 Z. z. rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekon-
štrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku
1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 2

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako prenajímateľ ukončila nájomnú zmluvu k 31. 12. 2016, ktorá
trvala od roku 2005. Na prenajatej budove nájomca (akciová spoločnosť) vykonal a odpisoval technic-
ké zhodnotenie, pričom k 31. 12. 2016 jeho zostatková cena pri rovnomernom odpisovaní podľa § 27
zákona č. 595/2003 Z. z. je 1 200 eur. Spoločnosť s ručením obmedzeným neposkytla nájomcovi ná-
hradu za vykonané technické zhodnotenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným uvedie na riadku 110
daňového priznania ako pripočítateľnú položku sumu 1 200 eur.

Poznámka:

O nepeňažný príjem prenajímateľa ide aj v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhod-
notenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil
vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku.

8.3 Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania –

§ 21 ods. 2 písm. m) ZDP

Do 31. 12. 2014 sa podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. zmluvné pokuty, po-
platky z omeškania a úroky z omeškania zahrnovali do základu dane u veriteľa po

prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení (s výnimkou úrokov z omeškania
z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovole-
ného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami).

S účinnosťou od 1. 1. 2015 ustanovenie § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. bolo
zmenené a od tohto dátumu v zmysle § 21 ods. 2 písm. m) daňovými výdavkami už
nie sú paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné
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pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka. To znamená, že od
1. januára 2015 u dlžníka daňovým výdavkom už nie sú zmluvné pokuty, poplatky
z omeškania a úroky z omeškania (všetky úroky), a to ani po zaplatení,avšak u verite-
ľa ide o výnos zahrnovaný do základu dane v súlade s účtovníctvom. Podľa § 52zd
ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že ustanovenia § 17 ods. 19 a § 21 ods. 2
písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie
obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

Príklad č. 3

Družstvu v roku 2016 uhradil odberateľ časť úrokov z omeškania (zmluvné pokuty, poplatky z omeška-
nia) vo výške 1 000 eur. O týchto úrokoch družstvo účtovalo do výnosov v roku 2014 na účte 644 –
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, a to v celkovej výške 1 500 eur. V roku 2014 výnos zaúč-
tovaný na účte 644 vo výške 1 500 eur bol odpočítateľnoupoložkou na riadku 260 daňového priznania.
Družstvo v daňovom priznaní za rok 2016 uvedie na riadku 120 sumu 1 000 eur. Obdobne by postupo-
valo družstvo pri príjmoch, ktoré sa podľa zákona č. 366/1999 Z. z. (účinnosť do 31. 12. 2003) zahrno-
vali do základu dane až po prijatí úhrady a zaúčtované boli do 31. decembra 2003 do výnosov – pozri
§ 52 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z.

Príklad č. 4

Obchodná spoločnosť má účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý končí31. októbra, v danom prípade
k 31. 10. 2016. V roku 2015 došlo k zmene uplatňovania výdavkov uznaných za daňový výdavok po
zaplatení, keď úroky z omeškania nie sú daňovým výdavkom ani po zaplatení. Ako má postupovať ob-
chodná spoločnosť pri určení základu dane z príjmov PO, ak uplatňuje hospodársky rok? Má postupo-
vať podľa zákona o dani z príjmov účinného v roku 2014 alebo v znení účinnom pre rok 2015?
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok postupuje pri určení základu dane za
obdobie od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 podľa ustanovenia § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení
účinnom do 31. 12. 2014. Pri podávaní daňového priznania za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016
bude postupovať podľa ustanovenia § 17 ods. 19 a § 21 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení
účinnom od 1. januára 2015. Rovnako bude postupovať aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Príklad č. 5

Spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 15. júna 2016 zaúčtovala na účte 544 – Zmluvné pokuty, pe-
nále a úroky z omeškania. Úrok z omeškania bol vo výške 250 eur z dôvodu oneskorenej úhrady zá-
väzku voči dodávateľovi tovaru. Tento úrok nebol do 31. decembra 2016 zaplatený. V zmysle § 21
ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom nie sú úroky z omeškania. Spoločnosť
s ručenímobmedzeným uvedie na riadku 16 tabuľky A daňového priznania (III. časť) ako pripočítateľnú
položku sumu 250 eur.

Príklad č. 6

Akciová spoločnosť v roku 2016 zaúčtovala do výnosov na účte 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania zmluvnú pokutu vyúčtovanú obchodnému partnerovi vo výške 600 eur, ktorú však do
konca roka prijala len čiastočne vo výške 200 eur.
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Súčasťou základu dane akciovej spoločnosti za rok 2016 je celá suma zaúčtovaná na
účte 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, t. j. 600 eur.

Príklad č. 7

Spoločnosť s ručenímobmedzeným zaplatila v roku 2016 úrok z omeškania vo výške 250 eur, o ktorom
účtovala v roku 2014 v nákladoch na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky, a to vo výške 300 eur.
V zmysle § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. 12. 2014 v spojitosti s § 52zd
ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. spoločnosť s ručením obmedzeným uvedie na riadku 270 daňového
priznania ako odpočítateľnú položku sumu 250 eur.

Príklad č. 8

Spoločnosť zaúčtovala v roku 2013 a 2014 do výnosov úroky z omeškania, ktoré dlžník nezaplatil ani
do konca roka 2016. Kedy má spoločnosť zahrnúť tieto úroky z omeškania do daňového priznania?
Úroky z omeškania, ktoré veriteľ (spoločnosť) zaúčtoval do výnosov v roku 2013 alebo v roku 2014, na-
ďalej zahrnie do základu dane až po prijatí úhrady, t. j. v zmysle § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z.
v znení účinnom do 31. 12. 2014.

8.4 Náklady uznané za daňový výdavok po zaplatení – § 17 ods. 19 ZDP

Ako už bolo uvedené, pri určení základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia
zisteného z riadne vedeného účtovníctva. V podvojnom účtovníctve sa však do

nákladov účtujú nakúpené tovary, služby, poplatky atď., odhliadnuc od toho, či

boli uhradené. Zákonodarca stanovil, že niektoré náklady sú daňovým výdavkom až
po ich zaplatení.

Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom za rok 2016 až po
zaplatení sú:

� kompenzačné platby vyplácané podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o re-
gulácii v sieťových odvetviach,

� výdavky (náklady) na nájomné, za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, od-
platy za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného
vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov,
výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how)
a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva ale-
bo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty
zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do
výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

� výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,

� odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to len vo výške pod-
ľa § 17 ods. 19 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z.,

� výdavky (náklady) vzťahujúce sa na úhradu príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona vy-
plácané, poukazované alebo pripisované v prospech daňovníka nezmluvného
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štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 záko-
na pre daňovníka,ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu
takéto povinnosti vznikli,

� výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifi-
kácie produktov 69.1 a 69.2,

� výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zahrnované do základu
dane rovnomerne počas doby ich platnosti najviac počas 36 mesiacov, a to po-
čnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky náklady zaplatené; normy a certifikáty
neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednora-
zovo, avšak len po zaplatení,

� výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve
v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsa-
hu podľa jeho skutočného použitia v príslušnomzdaňovacom období, ak v prísluš-
nom zdaňovacom obdobísponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (nákla-
dy) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca ok-
rem športového reprezentanta.

Vyššie uvedené položky, o ktorých bolo účtované v nákladoch v roku 2016 a tieto neboli

zaplatené do 31. decembra 2016, sa uvedú na riadku 140 daňového priznania.

Upozornenie!

Uvedené položky sa u veriteľa zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom, t. j. v tom zdaňova-
com období, v ktorom boli účtované ako súčasť výnosov. Výnimkou sú marketingové a iné štúdie a na
prieskum trhu, kedy u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady – po-
zri § 17 ods. 19 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. Výnimkou sú aj kompenzačné platby, ktoré sa u veri-
teľa nezahrnú do základu dane, pretože sa u nich uplatní zrážková daň platiteľom – pozri § 43 ods. 3
písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.

8.5 Nájomné uhrádzané fyzickej osobe – § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2014
nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na
základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, uhrádzané fyzickej osobe sa za-
hrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplate-
né nájomné fyzickej osobe za príslušnézdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky
časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Toto ustanovenie bolo od 1. januára 2015 síce zmenené, ale od uvedeného dátumu
podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. súčasťou základu dane daňovní-
ka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného ma-

jetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné

zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislú-

chajúcej na zdaňovacie obdobie.
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To znamená, že v prípadenájomného plateného fyzickej osobe sa postupuje rovnako
ako do konca roku 2014.

Príklad č. 9

Spoločnosť s ručenímobmedzeným v roku 2016 zaúčtovala do nákladov na účte 518 časovo rozlíšené
nájomné za prenajatý skladovacípriestor vo výške 8 000 eur. Podľa nájomnej zmluvy vlastníkoma pre-
najímateľom budovy je fyzická osoba. Do konca roka 2016 nájomné nebolo zaplatené. Spoločnosť
s ručením obmedzeným na riadku 140 daňového priznania uvedie ako pripočítateľnú položku sumu
8 000 eur.

Poznámka:

S účinnosťou od 1. januára 2017 v zmysle § 17 ods. 19 písm. b) ZDP súčasťou základu dane daňov-
níka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti,
odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva,počí-
tačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospo-
dársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za
použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (nákla-
dy) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky
časovo rozlíšenejsumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Toto ustanovenie sa uplatníuž pri po-
dávaní daňových priznaní po 31. decembri 2016 (pozri § 52zi ods. 2 ZDP).

8.6 Nezrealizované kurzové rozdiely – § 17 ods. 17 ZDP

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpi-
sov účtovná jednotka pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene povinne prepo-
čítava na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zosta-

vuje účtovná závierka. Týmto prepočtom môže vzniknúť kurzový zisk alebo kurzová
strata, ktoré vstupujú do výsledku hospodárenia.

Podľa § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. sa daňovník môže rozhodnúť nezahrno-
vať kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa po-
hľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úč-
tovná závierka. Tieto rozdiely sa zahrnú do základu dane v tom zdaňovacom období,
v ktorom dôjde k inkasu alebo odpisu pohľadávky alebo platbe alebo odpisu záväzku.

Príklad č. 10

Akciová spoločnosť postupovala pri zahrnovanínezrealizovaných kurzových rozdielov spôsobom pod-
ľa § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. Zo všetkých pohľadávok a záväzkov v cudzej mene vykázala
k 31. 12. 2016 kurzovú stratu vo výške 1 100 eur, ktorú zaúčtovala na účte 563 – Kurzové straty. Túto
sumu uvedie na riadku 160 daňového priznania ako pripočítateľnú položku. Ak by akciová spoločnosť
zahrnula kurzovú stratu do základu dane v súlade s účtovníctvom,potom riadok 160 daňového prizna-
nia nevypĺňa.
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Príklad č. 11

Spoločnosť s ručením obmedzeným postupuje pri zahrnovaní nezrealizovaných kurzových rozdielov
spôsobom podľa § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. Zo všetkých pohľadávok a záväzkov v cudzej
mene vykázala k 31. 12. 2016 kurzový zisk vo výške 100 eur, ktorý zaúčtovala na účte 663 – Kurzové
zisky. Túto sumu uvedie na riadku 240 daňového priznania ako odpočítateľnú položku. Ak by spoloč-
nosť s ručením obmedzeným zahrnula kurzový zisk do základu dane v súlade s účtovníctvom, potom
riadok 240 daňového priznania z dôvodu kurzového zisku nevypĺňa.

Poznámka:

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov alebo ukončenie uplatňovania
osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
č. 595/2003 Z. z. sa vyznačí na prvej strane daňového priznania.

V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely
do základu dane v súlade s účtovníctvom, je povinný zahrnúť do základu dane aj kur-
zové rozdiely vyčíslené v účtovníctve, nezahrnuté do základu dane v predchádzajú-
cich zdaňovacích obdobiach.

8.7 Príjmy zdaňované zrážkovou daňou – § 17 ods. 3 písm. a) ZDP

Podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. do základu dane sa nezahŕňa prí-
jem, pri ktorom vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 je splnená daňová povin-
nosť alebo pri ktorom daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako
preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.

Napr. podľa § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. daň z príjmov plynúcich zo
zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povin-
nosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o úrok, vý-

hru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných pro-

striedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov.

U tohto príjmu vykonaním zrážky dane je splnená daňová povinnosť.

Príklad č. 12

V roku 2016 spoločnosti s ručením obmedzeným komerčná banka pripísala na podnikateľský bežný
účet úroky v celkovej výške 350 eur, pričom zrazila daň vo výške 66,50 eura. Príjem z úrokov obchod-
ná spoločnosť zaúčtovala do výnosov na účte 662 – Úroky v sume 350 eur. Spoločnosť s ručením ob-
medzeným na riadku 240 tlačiva daňového priznania uvedie sumu 350 eur ako odpočítateľnúpoložku.
Dosah na základ dane je nulový. Zrážková daň sa účtuje zápisom 591/221. Zrazenú daň (66,50 eura)
spoločnosť s ručením obmedzeným neuvádza v daňovom priznaní – náklad zaúčtovaný na účte 591
nevstupuje do výsledku hospodárenia pred zdanením (účet 662 však áno).

Príklad č. 13

Akciová spoločnosť má v banke založený termínovaný vklad na obdobie od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2019

162



s dohodnutým výnosom pripísaným až ku dňu ukončenia viazanosti. Akciová spoločnosť podľa postu-
pov účtovania zaúčtovala alikvotnú časť úroku z termínovaného vkladu k 31. decembru 2016 na účet
662 – Úroky vo výške 900 eur. Túto sumu akciová spoločnosť uvedie na riadku 240 daňového prizna-
nia ako odpočítateľnú položku.

8.8 Záväzky, u ktorých uplynula splatnosť 360 dní a viac – § 17

ods. 27 a 32 ZDP

Podľa § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. základ dane zistený podľa § 17 ods. 1
písm. b) a c) sa zvýši o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je
podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpi-
sovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému ma-
jetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotre-
by alebo z používania, alebo neuhradenej časti takého záväzku, ako aj o výšku zá-
väzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu), a to v tom zdaňovacom období,
v ktorom od jeho splatnosti uplynula doba:

a) 360 dní – zvýšenie základu dane v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty zá-
väzku alebo jeho nesplatenej časti,

b) 720 dní – zvýšenie základu dane úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväz-
ku alebo jeho nesplatenej časti,

c) 1 080 dní– zvýšenie základu dane v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty zá-
väzku alebo jeho nesplatenej časti.

Príklad č. 14

Spoločnosť s ručením obmedzeným evidovala k 31. decembru 2016 záväzky po 360 dňoch od lehoty
splatnosti v celkovej výške 4 000 eur (za nakúpené zásoby materiálu). Spoločnosť s ručením obme-
dzeným uvedie sumu najmenej 800 eur (t. j. 20 % zo sumy 4 000 eur) na riadku 180 daňového prizna-
nia ako pripočítateľnú položku.

V zmysle § 17 ods. 32 zákona č. 595/2003 Z. z., ak po období, v ktorom bol základ
dane zvýšený podľa § 17 ods. 27:

a) o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade
záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom
zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradená,

b) dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku za-
účtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje,

c) dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo k vyhláseniu konkur-
zu na daňovníka,základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom
období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo
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v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vy-
hlásenia konkurzu; postup podľa odseku 27 neuplatní daňovník na záväzky, ktoré
sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.

Príklad č. 15

Akciová spoločnosť evidovala k 31. decembru 2015 záväzky po 360 dňoch od lehoty splatnosti v celko-
vej výške 8 000 eur (za nakúpené zásoby materiálu). Akciová spoločnosť v daňovom priznaní za rok
2015 uviedla sumu 1 600 eur na riadku 180 daňového priznania ako pripočítateľnú položku. V roku
2016 akciová spoločnosť uhradila záväzky v plnej výške (8 000 eur). Keďže záväzok bol uhradený v pl-
nej výške (100 % menovitej hodnoty) v daňovom priznaní za rok 2016, na riadku 290 uvedie akciová
spoločnosť ako odpočítateľnú položku sumu 1 600 eur.

Poznámka:

Lehotou splatnosti záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku a na účely § 17 ods. 27 zákona
č. 595/2003 Z. z. nie je možné túto lehotu predĺžiť. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky
alebo ich časti sa netýka neziskových organizáciíposkytujúcich všeobecne prospešné služby (zákon
č. 213/1997 Z. z.), rozpočtových a príspevkových organizácií (zákon č. 523/2004 Z. z.) a daňovníka,
na ktorého bol vyhlásený konkurz.

8.9 Predaj podniku – § 17a ods. 3 a 4 ZDP

Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastníc-
ke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu
podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podni-
kom a zaplatiť kúpnu cenu. Podľa § 17a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že
daňovník predávajúci podnik alebo jeho časť upraví výsledok hospodárenia zistený
v účtovníctve pri odpisovanom majetku o rozdiel vzniknutý medzi účtovnou zostatko-
vou cenou a daňovou zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3.

Príklad č. 16

Akciová spoločnosť predala časť podniku v priebehu roku 2016. Rozdiel medzi vyššou účtovnou zos-
tatkovou cenou a nižšou daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku je vo výške 4 000 eur. Ak-
ciová spoločnosť v zmysle § 17a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. uvedie túto sumu na riadku 170 daňo-
vého priznania ako pripočítateľnú položku.

Podľa § 17a ods. 4 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. základ dane daňovníkapredáva-
júceho podnik podľa odseku 3 sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku
(nákladu), o ktorú v predchádzajúcich obdobiach zvýšil základ dane podľa § 17
ods. 27 (záväzky po lehote splatnosti viac ako 360 dní).

Príklad č. 17

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri podávaní daňového priznania za rok 2015 evidovala záväzky
po 360 dňoch od splatnosti v celkovej výške 3 000 eur. Spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade
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s § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. uviedla sumu 600 eur na riadku 180 daňového priznania ako
pripočítateľnú položku. V roku 2016 predala podnik (vrátane tých neuhradených záväzkov v sume
3 000 eur). Z dôvodu predaja podniku spoločnosť s ručením obmedzeným uvedie na riadku 280 daňo-
vého priznania sumu 600 eur ako odpočítateľnú položku.

Upozornenie!

Úprava základu dane u daňovníka predávajúceho podnik sa vykoná v zdaňovacom období, v ktorom
nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti. Zmluvu o predaji podniku upravuje § 476
až § 488 Obchodného zákonníka. Vyžaduje sa písomná forma.

8.10 Manká a škody – § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e)

ZDP

Podľa § 21 ods. 2 písm.e) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom nie sú manká
a škody presahujúce prijaté náhrady (s výnimkou škody vzniknutej v dôsledku živel-
nej pohromy alebo neznámym páchateľom, stratného v maloobchodnom predaji na
základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom
a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmot-
ným majetkom).

Na tieto účely škodou na majetku sa rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie,
odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená
strata majetku je manko. Škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvie-
raťa zo základného stáda.

Podľa § 19 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom je zostatková
cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výš-

ky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad

z predaja vyradeného majetku – s výnimkou uvedenou v písmene g). Je potrebné
zdôrazniť, že na tento účel zostatkovou cenou sa rozumie daňová zostatková cena
podľa § 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z., t. j. rozdiel medzi vstupnou cenou hmot-
ného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku za-
hrnutých do daňových výdavkov. To znamená, že pri vyradení majetku je daňovým
výdavkom vždy len daňová (nie účtovná) zostatková cena, a to len do výšky príjmov
z náhrad zahrnovaných do základu dane.

Príklad č. 18

V roku 2016 spoločnosti s ručením obmedzeným vznikla neodstrániteľná škoda na odpisovanom
hmotnom majetku, ktorého daňová zostatková cena bola 10 000 eur a účtovná zostatková cena
12 000 eur. Náhrada od poisťovne bola vo výške 8 000 eur. Z dôvodu škody spoločnosť s ručením ob-
medzeným majetok vyradila, čo zaúčtovala zápisom 549/082, a to v účtovnej zostatkovej cene
12 000 €. Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom môže
byť daňová zostatková cena majetku najviac do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu
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dane. V danom prípade je táto náhrada 8 000 eur. Rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a náhra-
dou od poisťovne, t. j. 4 000 eur (12 000 – 8 000), uvedie spoločnosť s ručenímobmedzeným ako pripo-
čítateľnú položku v tabuľke A na riadku 7.

Príklad č. 19

Akciová spoločnosť zaznamenala v roku 2016 krádež osobného vozidla, ktorého daňová zostatková
cena bola nula, účtovná zostatková cena 6 000 eur. Potvrdenie polície o výsledku šetrenia akciová
spoločnosť neprijala do konca roka 2016. Akciová spoločnosť škodu z dôvodu krádeže vozidla zaúčto-
vala zápisom 549/082 v účtovnej zostatkovej cene 6 000 €. Náhrada od poisťovne bola vo výške
3 000 eur, ktorú akciová spoločnosť zaúčtovala zápisom 378/648. Podľa ustanovenia § 19 ods. 3
písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom môže byť daňová zostatková cena vozidla naj-
viac do výšky 3 000 eur. Keďže daňová zostatková cena automobilu je už nula, celú sumu účtovnej
zostatkovej ceny 6 000 eur uvedie akciová spoločnosť ako pripočítateľnúpoložku v tabuľke A na riadku
7 daňového priznania podávaného za rok 2016.

8.11 Rezervy – § 17 ods. 23, § 19 ods. 3 písm. f), § 20 a § 21 ods. 2

písm. j) ZDP

V zmysle postupov účtovania rezerva sa tvorí (účtuje) na základe zásady opatrnosti
na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej
jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži
ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto zá-
väzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Rezerva
ako taká má vplyv na účtovný výsledok hospodárenia (účtovný náklad).

Podľa § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom je tvorba re-
zerv účtovaná ako náklad, ak ide o rezervy podľa § 20, napr. podľa § 20 ods. 9. Re-
zervy neuvedené v § 20 zákona č. 595/2003 Z. z., účtované ako náklad sú pripočíta-
teľnou položkou. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že daňovým výdavkom už nie sú
rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, zverejnenie úč-
tovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania. Tieto boli da-
ňovým výdavkom do 31. 12. 2014.

Príklad č. 20

Akciová spoločnosť vytvorila v roku 2016 rezervu na súdny spor, ktorú zaúčtovala zápisom 568/323
v sume 3 000 eur. Táto rezerva v zmysle § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. nie je daňovým výdavkom. Ak-
ciová spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2016 uvedie sumu 3 000 eur v tabuľke A na riadku 10 ako
pripočítateľnú položku.

Príklad č. 21

Spoločnosť s ručením obmedzeným vytvorila v roku 2016 rezervu na zostavenie účtovnej závierky vo
výške 1 500 eur, ktorú zaúčtovala zápisom 518/323. Keďže vytvorená rezerva nie je daňovým
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výdavkom podľa § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z., je pripočítateľnoupoložkou k výsledku hospodá-
renia (v tabuľke A na riadku 10).

Podľa § 17 ods. 23 zákona č. 595/2003 Z. z. náklad, na ktorý bola tvorená rezerva

podľa účtovných predpisov a ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, sa zahr-
nie do základu dane (cez odpočítateľnúpoložku) v tom zdaňovacom období, v ktorom
dôjde k použitiu rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za da-
ňový výdavok podľa § 19.

Zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená, a sumou
tejto rezervy sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je
uznaná za daňový výdavok, sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj
pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príj-
mov. Slovné spojenie „nezahrnie sa do základu dane“ znamená len toľko, že ak účto-
vanie má vplyv na výsledok hospodárenia, tento vplyv sa v daňovom priznaní vylúči
(a to podľa charakteru cez pripočítateľnú alebo odpočítateľnú položku).

Príklad č. 22

Družstvo v roku 2015 vytvorilo nedaňovú rezervu na prebiehajúci súdny spor s bývalým zamestnan-
com v sume 3 000 eur, ktorú zaúčtovalo do nákladov zápisom 521/323. V daňovom priznaní za rok
2015 bola pripočítateľnou položkou. Rezervu použilo družstvo v roku 2016, keď na základe rozhodnu-
tia súdu malo bývalému zamestnancovi uhradiť sumu 3 900 eur. Použitie rezervy družstvo za-
účtovalo zápisom 323/331 v sume 3 000 eur a rozdiel 900 eur zaúčtovalo do nákladov zápisom
521/331. Použitie nedaňovej rezervy v roku 2016 bude v daňovom priznaní za rok 2016 uvedené na
riadku 290 v celej výške, t. j. ako odpočítateľná položka v sume 3 000 eur.

Príklad č. 23

Akciová spoločnosť v roku 2015 vytvorila nedaňovú rezervu na prebiehajúci súdny spor s bývalým za-
mestnancom v sume 3 000 eur, ktorú zaúčtovala do nákladov zápisom 521/323. V daňovom priznaní
za rok 2015 bola pripočítateľnou položkou. Rezervu použila akciová spoločnosť v roku 2016, keď na
základe rozhodnutia súdu mala bývalému zamestnancovi uhradiť sumu 2 400 eur. Použitie rezervy ak-
ciová spoločnosť zaúčtovala zápisom 323/331 v sume 2 400 eur a rozdiel 600 eur (zrušenie nepotreb-
nej časti rezervy) zaúčtovala zápisom 323/521. Použitie nedaňovej rezervy v roku 2016 bude v daňo-
vom priznaní za rok 2016 uvedené na riadku 290, t. j. ako odpočítateľná položka v sume 3 000 eur
(2 400 + 600).

8.12 Opravné položky – § 17 ods. 23, § 19 ods. 3 písm. f), § 20 a § 21

ods. 2 písm. j) ZDP

V zmysle postupov účtovania opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti,
ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku (napr. pohľa-
dávky) oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je
opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich

167

DP k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016



ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opod-

statneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úč-

tovníctve. Obdobne ako rezerva, tak aj opravná položka má vplyv na účtovný výsle-
dok hospodárenia (účtovný náklad).

Opravné položky sa na daňové účely posudzujú v podstate rovnako ako rezer-

vy. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú upravené v postupoch úč-
tovania. Napr. podľa § 18 ods. 7 postupov účtovania pre podnikateľov opravná
položka k pohľadávke (z účtovného hľadiska ide o majetok) sa tvorí najmä k pohľa-
dávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne ne-
zaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

Opravné položky, ktorých tvorba je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f) zá-
kona č. 595/2003 Z. z., upravuje § 20. Ostatné opravné položky neuvedené v § 20 zá-
kona č. 595/2003 Z. z., účtované ako náklad sú na daňové účely pripočítateľnou
položkou k výsledku hospodárenia. Napr. za podmienok stanovených v § 20 ods. 14
zákona č. 595/2003 Z. z. tvorba opravnej položky k pohľadávkam je daňovým výdav-
kom. Vytvorená účtovná opravná položka, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:

a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky
alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky
alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky
alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Príklad č. 24

Akciová spoločnosť k 31. 12. 2016 evidovala v účtovníctvepohľadávku vo výške 8 000 eur, ktorej splat-
nosť bola 15. 8. 2014. K tejto pohľadávke vytvorila v účtovníctvek 31. 12. 2016 opravnú položku vo výš-
ke 100 %, t. j. 8 000 eur. Jej tvorbu zaúčtovala zápisom 547/391. Pohľadávka je k 31. 12. 2016 viac ako
720 dní a súčasne menej ako 1 080 dní po lehote splatnosti. Vytvorená opravná položka je daňovo
uznaná len vo výške 50 %, t. j. v sume 4 000 eur, zostávajúca časť opravnej položky vo výške 4 000 eur
bude uvedená v daňovom priznaní za rok 2016 v časti III v tabuľke A na riadku 9 daňového priznania
ako pripočítateľná položka. Táto zostávajúca časť opravnej položky bude odpočítateľnou položkou
v daňovom priznaní za rok 2017 na riadku 290, samozrejme len vtedy, ak dlžník medzičasom pohľa-
dávku neuhradí.

Tvorba opravnej položky príslušenstva pohľadávky

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. určil rozsah a pod-
mienky pre uplatnenie tvorby opravnej položky príslušenstva pohľadávky, pri ktorom
je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, do daňových výdavkov. Zmeny
sú premietnuté v § 20 ods. 22 zákona č. 595/2003 Z. z.
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Príslušenstvom pohľadávky na účely zákona č. 595/2003 Z. z. [§ 19 ods. 2 písm. h)]
treba rozumieť:

� úroky z omeškania,

� poplatky z omeškania,

� iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady.

Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, sa podľa § 20 ods. 22 zákona o dani z príjmov zahr-
nie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti,
ak ide o príslušenstvo:

� zahrnuté do zdaniteľných príjmov,

� ktoré sa viaže k pohľadávke, od splatnosti ktorej uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Upozornenie!

Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. ustanovenie § 20 ods. 22
v zneníúčinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije pri podanídaňového priznania po 31. 12. 2015,
t. j. aj pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

8.13 Odpis pohľadávky – § 19 ods. 2 písm. h) a r) ZDP

Od tvorby opravnej položky k pohľadávke je potrebné odlišovať odpis pohľadávky.
Podľa § 68 ods. 5 postupov účtovania pre podnikateľov na ťarchu nákladového účtu
546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymá-
hania. Na tomto účte sa účtujú aj postúpené pohľadávky z hospodárskej činnosti.

Účtovný odpis pohľadávok je daňovým výdavkom za podmienok stanovených v § 19
ods. 2 písm. h) a r) zákona č. 595/2003 Z. z. V roku 2015 došlo k zmene pri zahrnova-
ní odpísaných pohľadávok do daňových výdavkov. Bolo vypustené pôvodné znenie
§ 19 ods. 2 písm. i) ZDP účinné do 31. 12. 2014, ktoré umožňovalo odpis tzv. drob-
ných pohľadávok v menovitej hodnote nepresahujúcej sumu 332 eur. Od 1. 1. 2015
odpis týchto pohľadávok sa posudzuje podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona
č. 595/2003 Z. z.

Od 1. januára 2015 odpis menovitej hodnoty pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h)
zákona č. 595/2003 Z. z. je možný len vtedy, ak bola pohľadávka zahrnutá do zdani-
teľných príjmov daňovníka. Odpis istiny z nesplateného úveru je daňovo uznaný

len u bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnou bankou Slo-

venska a u spotrebiteľských úverov. V prípadepohľadávky nadobudnutej postúpe-
ním je odpis pohľadávky daňovo uznaný do výšky daňovníkom (postupníkom) uhra-
denej obstarávacej ceny pohľadávky.

Príklad č. 25

Spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudla v roku 2015 pohľadávku v obstarávacej cene
6 000 eur, ktorú veriteľovi (postupcovi) neuhradila. V roku 2016 pohľadávku predala za 4 000 eur. Aký

169

DP k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016



výdavok si spoločnosť uplatní, ak v roku 2016 na účte 546 – Odpis pohľadávky zaúčtovala náklad vo
výške 6 000 eur? Náklad zaúčtovaný na účte 546 (6 000 eur) nie je daňovým výdavkom, pretože nado-
budnutá pohľadávka nebola postupcovi uhradená (pripočítateľnápoložka na riadku 16 v tabuľke A časť
III daňového priznania).

Podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. daňovým výdavkom je odpis po-
hľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa
§ 20 ods. 4 alebo ods. 14 a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky,
ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 22. Toto ustanovenie ne-

predpisuje daňovníkovi tvoriť opravné položky, ale umožňuje mu odpísať po-

hľadávku vo výške a za rovnakých podmienok ako pri tvorbe opravnej položky. To
však neznamená, že pred odpisom pohľadávky daňovník musí tvoriť opravné
položky. Daňovník môže daňovo odpísať pohľadávky (546/311), aj keď nebola tvore-
ná daňová opravná položka. Podstatné je, že ide o pohľadávku, ktorá bola zahrnutá
do zdaniteľných príjmov, pritom účtovný odpis pohľadávky v menovitej hodnote bude
daňovým výdavkom vo výške:

a) 20 %, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní,

b) 50 %, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 720 dní,

c) 100 %, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Príklad č. 26

Spoločnosť s ručením obmedzeným k 31. 12. 2016 evidovala v účtovníctve pohľadávku v menovitej
hodnote 6 000 eur, ktorej splatnosť bola 13. 7. 20014. K 31. 12. 2016 túto pohľadávku účtovne odpísala
v plnej výške zápisom 546/311. Keďže k 31. 12. 2016 je po splatnosti viac ako 720 dní a menej ako
1 080 dní, za daňový výdavok možno uznať odpis pohľadávky iba do výšky možnej tvorby opravnej
položky vo výške 50 %, t. j. 3 000 eur. Rozdiel 3 000 eur spoločnosť s ručením obmedzeným uvedie
v daňovom priznaní v tabuľke A na riadku 16 ako pripočítateľnú položku.

Podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. základ dane zistený podľa § 17
ods. 1 písm. b) a c) sa v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky,
zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa
§ 20, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r).

Príklad č. 27

Akciová spoločnosť v roku 2016 odpísala vlastnú pohľadávku splatnú ešte v roku 2013 v menovitej
hodnote 7 000 eur. Pohľadávku pri jej vzniku zaúčtovala akciová spoločnosť zápisom 311/604. V roku
2015 vytvorila k pohľadávke účtovnú opravnú položku vo výške 100 % – účtovanie 547/391. Podľa
§ 20 ods. 14 písm. b) ZDP bola daňovo uznaná len vo výške 50 %, pretože uplynulo iba viac ako 720
dní od lehoty splatnosti pohľadávky. V zmysle § 68 ods. 5 postupov účtovania vyradenie pohľadávky
z účtovníctva k 31. 12. 2016 zaúčtovala akciová spoločnosť zápisom 391/311 v sume 7 000 eur.
K 31. 12. 2016 uplynulo od splatnosti pohľadávky viac ako 1 080 dní. V zmysle § 17 ods. 28 písm. b)
ZDP akciová spoločnosť pri podávaní daňového priznania za rok 2016 uvedie na riadku 290 ako
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odpočítateľnúpoložku sumu 7 000 eur a na riadku 180 ako pripočítateľnúpoložku sumu 3 500 eur (op-
ravná položka uznaná za daňový výdavok v roku 2015).

Odpis príslušenstva pohľadávky

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. určil rozsah a pod-
mienky pre uplatnenie odpisu príslušenstva pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, do daňových výdavkov.

Ak daňovník odpisuje pohľadávku a príslušenstvo k pohľadávke podľa § 19 ods. 2
písm. r) zákona o dani z príjmov, odpis príslušenstva k pohľadávke je daňovým vý-

davkom do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok
podľa § 20 ods. 22 zákona o dani z príjmov. To znamená, že príslušenstvo (ak je za-
hrnuté do zdaniteľných príjmov) je možné odpísať do daňových výdavkov až v tom
zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo
viaže, uplynie viac ako 1 080 dní. V zmysle prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10
zákona č. 595/2003 Z. z. uvedeným spôsobom sa postupovalo aj pri podávaní daňo-
vého priznania za rok 2015.

Príklad č. 28

Spoločnosť s ručením obmedzeným eviduje k 31. 12. 2016 vo svojom účtovníctve pohľadávku,

ktorej splatnosť bola 10. 10. 2013. V roku 2015 zaúčtovala do výnosov úrok z omeškania k tejto

pohľadávke vo výške 800 eur k pohľadávke. V ktorom zdaňovacom období bude možné zahrnúť

odpis príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov?

Keďže pohľadávka, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, bude k 31. 12. 2016 viac ako 1 080 dní po splat-
nosti a úrok z omeškania bol zahrnutý u spoločnosti do zdaniteľných príjmov v čase vzniku (t. j. v roku
2015), odpis príslušenstva pohľadávky (úroky z omeškania vo výške 800 eur) bude daňovým výdav-
kom v zdaňovacom období roku 2016, ak spoločnosť v tomto roku účtovala o odpise pohľadávky vráta-
ne príslušenstva (účtovanie 546/311). V daňovom priznaní za rok 2016 sa z toho dôvodu nevykonáva
žiadna úprava.

8.14 Chyby minulých účtovných období – § 17 ods. 29 ZDP

Bežne sa stáva, že daňovník (účtovná jednotka) omylom nesprávne zaúčtuje určitý
konkrétny prípad, pričom túto chybu v účtovaní zistí až v nasledujúcom účtovnom (a
zdaňovacom) období. Ak účtovná jednotka zistí túto chybu, je povinná robiť opravy
v účtovníctve. Podľa § 5 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov vyplýva, že op-
ravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných obdo-
bí sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch
nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Podľa § 59
ods. 13 postupov účtovania na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na
účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočnostíusta-
novených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období.
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Podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov opravy chýb minulých účtovných období,
ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrno-
vané do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdo-
bia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, vý-
nosov alebo na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Ak napríklad daňovník v priebehu roka 2016 zistí, že v roku 2015 zaúčtoval do

nákladov nižšiu sumu spotrebovaného materiálu (a z toho dôvodu za rok 2015 od-
viedol vyššiu daň), môže podať dodatočné daňové priznanie za rok 2015, a to v súla-
de s § 16 ods. 4 daňového poriadku. To, že daňovník podá dodatočné daňové prizna-
nie, ho nezbavuje povinnosti účtovať o oprave chyby v účtovníctve v roku 2016.

Avšak podľa § 17 ods. 29 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že ak daňovník v prísluš-
nom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy alebo
v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady

a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku
hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty
minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku
základu dane a daňovej povinnosti. Ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v prí-
slušnom zdaňovacom období, nepodáva dodatočné daňové priznanie.

Príklad č. 29

Spoločnosť s ručenímobmedzeným v roku 2015 omylom nezaúčtovala do nákladov spotrebovaný ma-
teriál v sume 10 000 eur (nebolo účtované ani o prijatej faktúre). Túto nákladovú chybu minulého účtov-
ného obdobia zistila spoločnosť až v júli 2016. Túto významnú chybu minulého účtovného obdobia za-
účtovala v roku 2016 zápisom 429/321. Spoločnosť sa rozhodla postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona
č. 595/2003 Z. z. V daňovom priznaníza rok 2016 na riadku 290 uvedie sumu 10 000 eur ako odpočíta-
teľnú položku. Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 nepodáva.

Príklad č. 30

Družstvo prihlásilo do reštrukturalizácie pohľadávku v menovitej hodnote 2 000 eur. Na základe vý-
sledkov reštrukturalizácie v roku 2015 bolo družstvu uhradených 15 % pohľadávky, t. j. suma 300 eur.
Zvyšnú časť pohľadávky vo výške 1 700 eur družstvo odpísalodo nákladov na účet 546 až v roku 2016
(malo tak spraviť už v roku 2015). Družstvo sa rozhodlo, že nepodá dodatočné daňové priznanie za rok
2015 a ponechalo náklad zaúčtovaný na účte 546 v daňových výdavkoch v roku 2016. Tento postup je
v súlade s § 17 ods. 29 zákona č. 595/2003 Z. z. V daňovom priznaníza rok 2016 sa z toho dôvodu ne-
vykonáva žiadna úprava.

9. Odpočet daňovej straty – § 30 ZDP

Podľa § 2 písm. k) ZDP daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky
[§ 2 písm. i) ZDP] prevyšujú zdaniteľné príjmy [§ 2 písm. h) ZDP] pri rešpektovaní vec-
nej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom
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zdaňovacom období (t. j. v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Bežne sa stáva, že daňový subjekt v jednom roku vykáže stratu (daňovú stratu)
a v nasledujúcom zisk (základ dane). Je to celkom prirodzené, keď napríklad daňov-
ník v jednom roku rozbieha výrobu nových výrobkov, pričom finančný efekt sa prejaví
až v nasledujúcich rokoch. V roku, kedy daňovník rozbieha výrobu, z dôvodu zvýše-
ných nákladov vykazuje daňovú stratu. To znamená, že náklady vynaložené v danom
roku nemohol v plnom rozsahu uplatniť ako daňové výdavky.

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje odpočítať od základu dane daňovú stratu vy-

kázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Spôsob odpočítavania da-
ňovej straty sa v zákone neustále menil. Podľa v súčasnosti platného zákona o dani
z príjmov sa osobitne odpočítavajú straty vykázané:

1. v rokoch 2010 až 2013 (postupuje sa podľa § 52za ods. 4) a

2. straty vykázané počnúc rokom 2014 (postupuje sa podľa § 30).

V zmysle § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov od základu dane daňovníka, ktorý je
právnickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas najviac

štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc
zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré
bola táto daňová strata vykázaná. Takto sa postupuje od roku 2014. To znamená, že
ak daňovník vykázal daňovú stratu za zdaňovacie obdobie 2014 (napr. 800 eur), túto
môže odpočítať od základu dane v rokoch 2015 až 2018, a to v každom roku najviac
v 1/4 (200 eur).

Čo ale s daňovými stratami vzniknutými v zdaňovacích obdobiach do 31. decembra
2013? Odpoveď dáva ustanovenie § 52za ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. Neuplatne-
né daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013

alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od zákla-
du dane, sa odpočítajúod základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr
1. januára 2014. To značí, že súčet týchto strát možno odpočítať vo výške 1/4 v ro-
koch 2014 až 2017. Daňové straty vykázané za rok 2009 a za predchádzajúce zdaňo-
vacie obdobia už nie je možné odpočítať od základu dane.

Príklad č. 31

Spoločnosť s ručením obmedzeným za kalendárny rok 2015 vykázala základ dane v sume 10 000 eur.
V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázala tieto daňové straty (-), príp. základ dane (+):

� rok 2010 daňová strata – 3 500 eur,

� rok 2011 daňová strata – 2 100 eur,

� rok 2012 daňová strata – 1 700 eur,
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� rok 2013 základ dane + 5 100 eur,

� rok 2014 základ dane + 3 100 eur.

Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2013 dosiahla základ dane vo výške 5 100 eur, od-
počítalasi daňovú stratu z roku 2010 v plnej výške 3 500 eur a časť daňovej straty z roku 2011 do výšky
základu dane za rok 2013, t. j. v sume 1 600 eur (spolu odpočítala 5 100 eur). Neuplatnené daňové
straty za roky 2010 až 2013 sú v úhrnnej výške 2 200 eur (500 eur z roku 2011 plus 1 700 eur z roku
2012). V roku 2014 si spoločnosť odpočítala1/4 zo súčtu neuplatnených strát za roky 2010 až 2013, t. j.
550 eur (1/4 z 2 200). Za rok 2015 si spoločnosť môže odpočítať druhú štvrtinu zo súčtu strát z r. 2010
až 2013, teda tiež sumu 550 eur. Obdobne tak môže urobiť aj za rok 2016 a 2017, ak vykáže základ
dane aspoň 550 eur.

Upozornenie!

Zo znenia ustanovenia § 52za ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že s úhrnom neuplatnených da-
ňových strát za obdobie 2010 až 2013, ktorý bol vykázaný k 31. 12. 2013, už nie je možné spätne
„hýbať“ (napr. dodatočne uplatniť podanímdodatočného daňového priznania), ale je možné uplatniť len
1/4 v rokoch 2014 až 2017.

Príklad č. 32

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykázala v rokoch 2014 až 2016 daňové straty a základ

dane v nasledovnej výške:

� rok 2014 strata – 2 000 eur,

� rok 2015 strata – 6 000 eur,

� rok 2016 základ dane + 65 550 eur.

Ako bude spoločnosť postupovať pri odpočte daňovej straty vykázanej v roku 2014 a 2015 v da-

ňovom priznaní za rok 2016?

Odpočet straty bude nasledovný:
Daňovú stratu z roku 2014 bude spoločnosť odpočítavať v rokoch 2015 až 2018 rovnomerne, t. j.
ročne vo výške 500 eur. V roku 2015 spoločnosť nevykázala základ dane, preto prichádza o nárok na
odpočet pomernej časti daňovej straty (500 eur). V roku 2016, ktorý je druhým rokom odpočtu, spoloč-
nosť vykázala základ dane 4 000 eur, preto môže uplatniť odpočet pomernej časti straty v plnej výške,
t. j. 500 eur.
Daňovú stratu z roku 2015 bude spoločnosť odpočítavať v rokoch 2016 až 2019 rovnomerne, t. j.
ročne vo výške 1 500 eur. V roku 2016, ktorý je prvým rokom odpočtu, zo základu dane 65 550 eur
zníženého o odpočet daňovej straty z roku 2014 vo výške 500 eur, t. j. zo základu dane 65 050 eur,
spoločnosť môže uplatniť odpočet pomernej časti v plnej výške 1 500 eur. V daňovom priznaní za rok
2016 tak spoločnosť odpočíta stratu v úhrnnej výške 2 000 eur (500 + 1 500).

Na odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400
daňového priznania je určený riadok 410. Údaje do tohto riadka sa preberajú z riad-
ka 2 stĺpca 7 tabuľky D – III. časť.
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10. Započítanie preddavkov na daň s daňovou

povinnosťou – § 51c ods. 1 ZDP

Hoci daňovník ešte nevie, či a aký základ dane dosiahne v zdaňovacom období, je
povinný počas zdaňovacieho obdobia platiť preddavky na daň; o výpočte a platení
preddavkov sa pojednáva v kapitole 13 tohto príspevku.

Podľa § 51c ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. po skončení zdaňovacieho obdobia sa
preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu
dane za toto zdaňovacie obdobie. Napr. obchodná spoločnosť počas zdaňovacieho
obdobia 2016 platila štvrťročné preddavky vo výške 3 000 eur.

Celkom na rok 2016 zaplatila preddavky vo výške 12 000 eur. Ak jej daňová po-
vinnosť za rok 2016 na základe podaného daňového priznania bude 14 000 eur, za-
platí už len rozdiel, t. j. 2 000 eur (14 000 – 12 000).

Podľa tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v časti „Daň upra-
vená o preddavky na daň a daňovú licenciu“ a v súlade s poučením na vyplnenie da-
ňového priznania sa na riadku 1010 uvádza suma preddavkov na daň zaplate-

ných daňovníkom v zdaňovacom období podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. (prí-
padne znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie
priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na
základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Daňovník na tomto riadku uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradil po skončení
zdaňovacieho obdobia, avšak do lehoty na podanie priznania, ak sa vzťahujú k daňo-
vej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva.

Príklad č. 33

Zdaňovacím obdobím obchodnej spoločnosti je kalendárny rok. Na základe podaného daňového pri-
znania za rok 2015 jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 mesačné preddavky
na daň v sume 3 000 eur. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov preddavky za november a de-
cember zaplatila až 12. januára 2017. Hoci preddavok so splatnosťou 30. novembra 2016 a 31. de-
cembra 2016 bol uhradený 12. januára 2017, započítavasa na daňovú povinnosť za rok 2016, pretože
tieto preddavky sa vzťahujú k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva
(2016) a boli uhradené do lehoty na podanie daňového priznania. Obchodná spoločnosť aj tieto pred-
davky zahrnie do riadka 1010 daňového priznania.

Súčasťou sumy na riadku 1010 daňového priznania je aj preplatok použitý na úhradu
preddavkov podľa § 79 daňového poriadku. Do celkovej sumy na tomto riadku sa ne-
zahŕňajú preddavky na daň platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie (na
rok 2017).
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11. Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely –

§ 50 ZDP

Daňovník je oprávnený rozhodnúť, že časť ním zaplatenej dane správca dane pou-
káže konkrétnemu subjektu na stanovený účel.

Tak právnická osoba je oprávnená vyhlásiť v podanom daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane (riadok 1050 daňového pri-
znania) do výšky 2 % sa má poukázať ňou určeným prijímateľom. Ide o prijímateľov,
ktorí sú definovaní v § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. a vykonávajú činnosť podľa
odseku 5. Podmienkou je, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, ale-
bo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania darovala finančné pro-
striedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ňou určeným da-
ňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené
v odseku 5. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar najme-
nej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v leho-
te na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou ur-
čeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,0 % zaplatenej dane.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sa uvádza v daňovom priznaní na
str. 9, IV. časť.

Riadok 1 vypĺňa daňovník, ktorý najneskôr v lehote na podanie priznania daroval fi-
nančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % z daňovej povinnosti
z riadka 1050 ním určeným osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podni-
kanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. Daňovník na tomto
riadku uvedie sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar, ktoré
poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj sumu finančných prostriedkov po-
skytnutých ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania.

Riadok 2 vypĺňa len ten daňovník, ktorý poskytol finančné prostriedky ako dar v usta-
novenej výške uvedenej na riadku 1. V tomto prípade je oprávnený poukázať 2 %
z daňovej povinnosti z riadka 1050.

Riadok 3 vypĺňa len ten daňovník, ktorý v lehote na podanie priznania neposkytol
žiadne finančné prostriedky ako dar, resp. poskytol finančné prostriedky ako dar, kto-
rých výška bola nižšia ako 0,5 % z daňovej povinnosti z riadka 1050.

Príklad č. 34

Obchodná spoločnosť, ktorej zdaňovacímobdobím je kalendárny rok, poskytla v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia roka 2016 finančný dar vo výške 800 eur. Do lehoty na podanie priznania poskytla ešte ďal-
ší finančný dar vo výške 350 eur. Priznanie podala v lehote na podanie daňového priznania, v ktorom
vykázala v IV. časti na riadku 1 sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar vo výške
1 150 eur.
Suma zodpovedajúca 0,5 % z daňovej povinnosti z riadka 1050 bola vo výške 950 eur. Obchodná
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spoločnosť splnila podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmova je oprávnená vyhlá-
siť v priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa môže poukázať ňou určeným prijímateľom
podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov.
Suma finančného daru (1 150 eur) poskytnutého do lehoty na podanie priznania, uvedená na riadku 1,
sa započítavado sumy finančného daru poskytnutého za zdaňovacie obdobie 2016 a nie je možné túto
sumu alebo jej časť (v danom prípade 200 eur) započítať ako dar poskytnutý za zdaňovacie obdobie
roka 2017.

Upozornenie!

Ustanovenia § 52i zákona č. 595/2003 Z. z. sa od 1. januára 2016 nepoužijú – pozri § 52zg ods. 5 (po-
stupné znižovanie použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely).

Správca dane je povinný po splnení stanovených podmienok previesť podiely

zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie da-

ňového priznania. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi ozna-
čenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to obchodné meno alebo
názov, sídlo, právnu formu. Ide o tzv. odtajnenie údajov o poskytovateľoch podielu
zaplatenej dane. Ak daňovník súhlasí s týmto odtajnením, na 9. strane daňového pri-
znania v IV. časti zaškrtne príslušné políčko s názvom „súhlasím so zaslaním údajov
(obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi
(prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona“.

Podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov ďalej vyplýva, že ak nebolo preukázané
splnenie podmienok podľa odseku 6 alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje ne-
správne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu za-
platenej dane podľa odseku 1 zanikne. Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné ne-
správne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostat-
ky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu
zaplatenej dane zanikne.

12. Daňová licencia – § 46b ZDP

Štát vyberá daň od právnickej osoby aj vtedy, ak táto za zdaňovacie obdobie vykáže
daňovú stratu, ale vykázaná daň je nižšia ako tzv. daňová licencia. V zmysle zákona
o dani z príjmov daňová licencia je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po od-
počítaníúľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník –
právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázala:

� daňovú povinnosť nižšiu, ako je stanovená výška daňovej licencie,

� nulovú daňovú povinnosť alebo

� daňovú stratu.

Daňová licencia ako minimálna daň je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie

v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
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Ak daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, aj splatnosť daňo-
vej licencie je v tejto predĺženej lehote.

Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý:

a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodno-
ty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 480 eur,

b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty
s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 960 eur,

c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške
2 880 eur (bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty).

Na tento účel ročný obrat tvoria celkové výnosy vyčíslené v účtovníctve daňovníka zo
všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. Inštitút daňo-
vej licencie sa po prvýkrát uplatnil v daňovom priznaní za rok 2014.

Podmienky na platenie daňovej licencie sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacie-
ho obdobia (výška obratu a štatút platiteľa DPH). Ak napr. daňovník v priebehu roka
zrušil registráciu DPH, k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roku 2016 už nebu-
de platiteľom DPH, preto bude platiť daňovú licenciu podľa výšky dosiahnutého obra-
tu (buď vo výške 480 eur ako neplatiteľ DPH s obratom do 500 000 eur, alebo vo výš-
ke 2 880 eur pri obrate nad 500 000 eur).

Osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 a § 7a zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nemajú

postavenie platiteľa dane, hoci sú povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov

z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane a platiť daň z prijatej služby
od poskytovateľa z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane. Tieto oso-
by nie sú platiteľmi dane v pravom slova zmysle, a teda platia daňovú licenciu len
vo výške 480 eur pri dosiahnutom obrate do 500 000 eur, resp. 2 880 eur pri dosiah-
nutom obrate nad 500 000 eur.

Podľa § 46b ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. kladný rozdiel medzi daňovou licen-

ciou a daňou (t. j. daňovou povinnosťou) vypočítanou v daňovom priznaní je možné
započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 ZDP) naj-
viac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacíchobdobiach, a to nasle-
dujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, len na tú
časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Tzn. kladný rozdiel
medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní napr. za zdaňova-
cie obdobie roka 2014 si daňovník môže započítať na tú časť daňovej povinnosti, kto-
rá prevyšuje sumu daňovej licencie v zdaňovacích obdobiach rokov 2015 až 2017.
Daňová licencia sa po prvýkrát platila za rok 2014, potom za rok 2016 je možné urobiť
zápočet daňovej licencie z roku 2014 a 2015 (podľa § 46b ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.).
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Príklad č. 35

Obchodná spoločnosť nie je platiteľom DPH a v roku 2015 a 2016 jej ročný obrat nepresiahol
500 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2015 vykázala daňovú povinnosť vo výške 250 eur, preto bola po-
vinná platiť daňovú licenciu. V roku 2016 spoločnosť vykázala daňovú povinnosť vo výške 900 eur. Ako
bude obchodná spoločnosť postupovať pri započítavaníkladného rozdielu medzi ustanovenou výškou
daňovej licencie a daňovou povinnosťou v roku 2016? (Pre zjednodušenie v príklade neuvažujeme
s platením preddavkov na daň a s odpočtom daňovej straty.)

Zdaňovacie obdobie 2015 2016

Daňová povinnosť vykázaná v daňovom priznaní 250 900

Daňová licencia 480 480

Kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou 0 420

Daňová licencia skutočne platená v zdaňovacom období 230 0

Úhrn daňových licencií započítaných v zdaňovacom období 0 230

Daň na úhradu 480 670

Obchodná spoločnosť v roku 2015 zaplatila daňovú licenciu vo výške 230 eur. V roku 2016 kladný rozdiel
medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou je vo výške 420 eur, preto v roku 2016 si obchodná spo-
ločnosť započíta celú sumu zaplatenej daňovej licencie za rok 2015 (230 eur) na daňovú povinnosť.

To znamená, že hoci daňová povinnosť je vo výške 900 eur, obchodná spoločnosť za rok 2016 odvedie
do štátneho rozpočtu sumu 670 eur (900 – 230).

Príklad č. 36

Obchodná spoločnosť je platiteľom DPH a v roku 2014, 2015 a 2016 jej ročný obrat nepresiahol

500 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2014 vykázala daňovú povinnosť vo výške 680 eur, v roku

2015 vo výške 1 000 eur a v roku 2016 1 500 eur. Ako bude obchodná spoločnosť postupovať pri

započítavaní kladného rozdielu medzi ustanovenou výškou daňovej licencie a daňovou povin-

nosťou v roku 2016? (Pre zjednodušenie v príklade neuvažujeme s platením preddavkov na daň

a s odpočtom daňovej straty.)

Zdaňovacie obdobie 2014 2015 2016

Daňová povinnosť vykázaná v daňovom priznaní 680 1 000 1 500

Daňová licencia 960 960 960

Kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou 0 40 540

Daňová licencia skutočne platená v zdaňovacom období 280 0 0

Úhrn daňových licencií započítaných v zdaňovacom období 0 40 240

Daň na úhradu 960 960 1 260

Obchodná spoločnosť v roku 2014 zaplatila daňovú licenciu vo výške 280 eur. V roku 2015 kladný roz-
diel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou bol vo výške 40 eur, preto v roku 2015 si
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obchodná spoločnosť započítalačasť sumy zaplatenej daňovej licencie za rok 2014 (40 eur) na daňovú
povinnosť. To znamená, že hoci daňová povinnosť bola vo výške 1 000 eur, obchodná spoločnosť za
rok 2015 odviedla do štátneho rozpočtu sumu 960 eur.
V roku 2016 kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou je vo výške 540 eur, preto
v roku 2016 si obchodná spoločnosť započíta zvyšnú časť sumy zaplatenej daňovej licencie za rok
2014 na daňovú povinnosť, a to 240 eur (280 – 40). Hoci daňová povinnosť je vo výške 1 500 eur, ob-
chodná spoločnosť za rok 2016 odvedie do štátneho rozpočtu sumu 1 260 eur (1 500 – 240).

Príklad č. 37

Obchodná spoločnosť je platiteľom DPH a v rokoch 2014 až 2016 jej ročný obrat nepresiahol

500 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2014 vykázala daňovú povinnosť vo výške 680 eur, v roku

2015 vo výške 860 eur a v roku 2016 vo výške 1 310 eur. Ako bude obchodná spoločnosť postu-

povať pri započítavaní kladného rozdielu medzi ustanovenou výškou daňovej licencie a daňo-

vou povinnosťou v roku 2016? (Pre zjednodušenie v príklade neuvažujeme s platením preddav-

kov na daň a s odpočtom daňovej straty.)

Zdaňovacie obdobie 2014 2015 2016

Daňová povinnosť vykázaná v daňovom priznaní 680 860 1 310

Daňová licencia 960 960 960

Kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou 0 0 350

Daňová licencia skutočne platená v zdaňovacom období 280 100 0

Úhrn daňových licencií započítaných v zdaňovacom období 0 0 350

Daň na úhradu 960 960 960

Obchodná spoločnosť v roku 2014 zaplatila daňovú licenciu vo výške 280 eur, v roku 2015 vo výške
100 eur. Za roky 2014 a 2015 zaplatila daňovú licenciu spolu vo výške 380 eur. Kladný rozdiel medzi da-
ňovou povinnosťou a daňovou licenciou za rok 2016 je vo výške 350 eur, preto spoločnosť si môže odpo-
čítať celú sumu daňovej licencie za rok 2014 (280 eur) a časť daňovej licencie za rok 2015 (70 eur). To
znamená, že hoci daňová povinnosť je vo výške 1 310 eur, obchodná spoločnosť za rok 2016 odvedie do
štátneho rozpočtu sumu 960 eur (1 310 – 350). Zvyšných 30 eur zo zaplatenej daňovej licencie v roku
2015 (100 – 70) si obchodná spoločnosť bude môcť započítať na daňovú povinnosť v roku 2017 a 2018,
a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá bude prevyšovať sumu daňovej licencie.

Poznámka:

V súvislosti s aplikáciou § 46b zákona o dani z príjmovsa uplatníustanovenie § 10 ods. 8 písm.c) po-
stupov účtovania pre podnikateľov, podľa ktorého sa odložená daňová pohľadávka vzťahuje na
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Ide
o odloženú daňovú pohľadávku, ktorá sa účtuje za podmienok ustanovených citovanými postupmi
účtovania. Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povin-
nosť overenia účtovnej závierky audítorom.
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V daňovom priznaní daňovník na účely určenia výšky daňovej licencie podľa

§ 46b zákona vyznačí, či:

� k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

� jeho ročný obrat presiahol 500 000 eur,

� uplatňuje zníženie daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona na polovicu.

Ak daňovník uplatňuje započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona
č. 595/2003 Z. z., zaškrtne príslušné „okienko“ s názvom „započítanie daňovej licen-
cie podľa § 46b ods. 5 zákona“ na prvej strane daňového priznania a zároveň vyplní
riadok 810, t. j. uvedie sumu daňovej licencie, ktorú by teoreticky platil, ak by v prísluš-
nom zdaňovacom období vykázal daňovú stratu alebo daň nižšiu, ako je ustanovená
výška daňovej licencie. Započítanie daňovej licencie vykoná daňovník v riad-

koch 910 až 1000 a vyplní tabuľku K.

Daňovník (napr. obchodná spoločnosť), ktorý je povinný zaplatiť daňovú licenciu, má
v súlade s § 46b ods. 10 zákona o dani z príjmov právo poukázať podiel zaplatenej
dane podľa podmienok stanovených v § 50, a to z celej výšky zaplatenej daňovej li-
cencie (pozri kapitolu 11 tohto príspevku).

Ustanovenie § 46b ZDP pojednávajúce o daňovej licencii sa naposledy uplatní

za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017 (ak je zdaňovacím obdobím
hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka
2018). Od 1. januára 2018 sa zo zákona o dani z príjmov vypúšťa ustanovenie § 46b.
Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 52zk zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.

V zmysle prechodného ustanovenia § 52zk ZDP sa v prípade daňovníka, ktorého zda-
ňovacím obdobím je kalendárny rok, daňová licencia poslednýkrát uplatní za zda-

ňovacie obdobie 2017. Ak zdaňovacím obdobím daňovníka je hospodársky rok, da-
ňová licencia sa poslednýkrát uplatní v zdaňovacom období končiacom v priebehu ka-
lendárneho roka 2018. Aj po zrušení inštitútu daňovej licencie zákon dáva možnosť da-
ňovníkovi uplatniť zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou
vypočítanou v daňovom priznaní vyčíslený za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr
31. decembra 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiacom
v roku 2018, a to v súlade s ustanovením § 46b ods. 5 účinným do 31. decembra 2017.

Takýto daňovník má možnosť započítať si kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a da-
ňou vypočítanou v daňovom priznanív troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zda-
ňovacích obdobiach, a to nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová
licencia zaplatená. To znamená, že v prípade daňovej licencie daňovníka, ktorého zda-
ňovacím obdobím je kalendárny rok, zaplatenej za zdaňovacie obdobie 2017 má da-
ňovník možnosť jej zápočtu v zdaňovacích obdobiach 2018 až 2020. Zápočet daňovej

licencie je možné vykonať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje

sumu daňovej licencie ustanovenej v § 46b ods. 2 zákona o dani z príjmov v zne-

ní účinnom do 31. decembra 2017.
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Aj daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, má nárok na zápočet
kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní
za rovnakých podmienok, ako je to pri kalendárnom roku, pričom posledným zdaňo-
vacím obdobím, v ktorom si môže uplatniť zápočet daňovej licencie, je tretie zdaňova-
cie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období končiacom v priebehu roka 2018
(t. j. končiace v roku 2021).

13. Platenie preddavkov na daň (do lehoty na podanie

daňového priznania) – § 42 ZDP

S výškou dane vypočítanou zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok
2015 a 2016 úzko súvisí aj platenie preddavkov na daň v roku 2017.

Pri platení preddavkov na príslušné zdaňovacie obdobie (v danom prípade na rok
2017) je potrebné rozlišovať dve obdobia, a to:

1. od 1. januára 2017 do termínu na podanie daňového priznania,

2. od termínu na podanie daňového priznania do 31. decembra 2017.

V období od 1. januára 2017 do termínu na podanie daňového priznania za rok

2016 sa platia preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti, v da-

nom prípade za zdaňovacie obdobie 2015. Od termínu na podanie daňového pri-
znania do 31. decembra 2017 sa platia preddavky na základe daňovej povinnosti za
zdaňovacie obdobie 2016.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb bude od 1. januára 2017 platiť daňov-
ník za predpokladu, že jeho „daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie“, t. j. za

rok 2015 a 2016, presiahla 2 500 eur.

Daňovník, ktorého daň za rok 2015 alebo 2016 presiahla 2 500 eur a nepresiahla
16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie 2017,
a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddav-
ky na daň sú splatné do konca príslušnéhokalendárneho štvrťroka. Daňovníkvyrovná
celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník, ktorého daň za rok 2015 alebo 2016 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť
počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia mesačné preddavky
na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do kon-
ca príslušného mesiaca; o započítaní preddavkov na daň s daňovou povinnosťou sa
pojednáva v kapitole 10 tohto príspevku.

Do lehoty na podanie daňového priznania (napr. do 31. marca 2017), v ktorom je uve-
dená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (t. j. za rok 2016), platí daňovník
preddavky na daň vypočítanéz dane na základe poslednej známej daňovej povinnos-
ti uvedenej v daňovom priznanípodanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne
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predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (t. j. za rok 2015). Pri výpočte poslednej zná-
mej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajú-
ce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane platnej v zdaňovacom období,
na ktoré sú platené preddavky.

Ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania sú nižšie,
ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2016, daňovník je povinný
zaplatiť vzniknutý rozdiel do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote
na podanie daňového priznania.

Upozornenie!

Preddavky na daň za 1. štvrťrok 2017 a za mesiace január, február a marec 2017 sa platia už zo sadz-
by dane 21 % (nie 22 %).

Príklad č. 38

Obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2015 vykázala základ dane znížený o odpočet

daňovej straty v sume 20 000 eur. Výška dane bola 4 400 eur (22 % z 20 000 eur), preto jej vyply-

nula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 štvrťročné preddavky na daň v sume

1 100 eur. Na základe akej daňovej povinnosti bude platiť preddavky na daň v roku 2017 do le-

hoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016?

V roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 obchodná spo-
ločnosť pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2015 základ
dane prepočíta aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2017, pretože došlo k zme-
ne sadzby dane (z 22 % na 21 %). Keďže posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 2 500 eur, ob-
chodná spoločnosť v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka
2016 naďalej platí štvrťročné preddavky na daň, ale už vo výške 1 050 eur. Splatnosť preddavku na
1. štvrťrok 2017 je 31. marec 2017. Obchodná spoločnosť dňa 25. marca 2017 podala daňové priznanie
za rok 2016. Do 31. marca 2017 je splatný preddavok na základe „poslednej známej daňovej povinnosti“,
preto spoločnosť je povinná uhradiť preddavok vo výške 1 050 eur za 1. štvrťrok 2017 do 31. marca 2017.
Nie je podstatné, či obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2016 vykáže zisk alebo stratu, do
31. marca 2017 je povinná zaplatiť štvrťročný preddavok z „poslednej známej daňovej povinnosti“.

Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do leho-

ty na podanie daňového priznania (preddavky boli nižšie).

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že ak zaplatené preddavky na
daň sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2016, je da-
ňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku
zdaňovacieho obdobia 2017 zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po lehote na podanie daňového priznania.

Príklad č. 39

Zdaňovacím obdobím obchodnej spoločnosti je kalendárny rok. Na základe podaného daňového prizna-
nia za rok 2015 jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 štvrťročné preddavky na
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daň v sume 1 100 eur. Obchodná spoločnosť dňa 25. marca 2017 podala daňové priznanie za rok 2016, na
základe ktorého má platiť v zdaňovacom období roka 2017 štvrťročné preddavky na daň v sume 4 000 eur.
Do 31. marca 2017 je splatný preddavok na základe „poslednej známej daňovej povinnosti“, preto spoloč-
nosť je povinná uhradiť preddavok vo výške 1 050 eur (po prepočítaní na sadzbu 21 %) za 1. štvrťrok 2017
do 31. marca 2017. Keďže v roku 2017 má povinnosť platiť preddavky vo výške 4 000 eur a za prvý štvrťrok
uhradila „iba“ 1 050 eur, rozdiel 2 950 eur (4 000 – 1 050) je povinná doplatiť do konca apríla 2017. Predda-
vok na daň na 2. štvrťrok 2017 vo výške 4 000 eur je splatný 30. júna 2017 atď.

Príklad č. 40

Zdaňovacím obdobím obchodnej spoločnosti je kalendárny rok. Na základe podaného daňového pri-
znania za rok 2015 jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 štvrťročné preddavky
na daň v sume 1 100 eur. Obchodná spoločnosť dňa 25. marca 2017 podala daňové priznanie za rok
2016, na základe ktorého má platiť v zdaňovacom období roka 2017 mesačné preddavky na daň
v sume 3 000 eur. Do 31. marca 2017 je splatný preddavok na základe „poslednej známej daňovej po-
vinnosti“, preto spoločnosť je povinná uhradiť preddavok vo výške 1 050 eur (po prepočítanína sadzbu
21 %) na 1. štvrťrok 2017 do 31. marca 2017. Keďže v roku 2017 má povinnosť platiť mesačné pred-
davky vo výške 3 000 eur a za prvé tri mesiace uhradila spolu „iba“ 1 050 eur, rozdiel 7 950 eur (9 000 –
1 050) je povinná doplatiť do konca apríla 2017. Do konca apríla 2017 je splatný aj preddavok na apríl
vo výške 3 000 eur. Obchodná spoločnosť je tak povinná do konca apríla zaplatiť preddavky na daň
v celkovej výške 10 950 eur (7 950 + 3 000). Preddavok na daň na máj 2017 vo výške 3 000 eur je
splatný 31. mája 2017, na jún do 30. júna 2017 atď.

Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do leho-

ty na podanie daňového priznania (preddavky boli vyššie).

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. taktiež vyplýva, že ak zaplatené preddav-
ky na daň do lehoty na podanie daňového priznania sú vyššie, použijú sa na budúce
preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane
pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia
§ 79 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z.).

Príklad č. 41

Zdaňovacím obdobím obchodnej spoločnosti je kalendárny rok. Na základe podaného daňového pri-
znania za rok 2015 jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 mesačné preddavky
na daň v sume 3 000 eur. Preddavky v tejto výške (2 863,63 eura po prepočítanína 21 %) je povinná
zaplatiť aj za mesiace január, február a marec 2017. Obchodná spoločnosť dňa 25. marca 2017 podala
daňové priznanie za rok 2016, na základe ktorého má platiť v zdaňovacom období roka 2017 štvrťročné
preddavky na daň v sume 1 100 eur. Do 31. marca 2017 je splatný preddavok na základe „poslednej
známej daňovej povinnosti“, preto spoločnosť je povinná uhradiť preddavok vo výške 2 863,63 eura (po
prepočítaní na 21 %) za marec 2017 do 31. marca 2017. Keďže v roku 2017 má povinnosť platiť
štvrťročné preddavky vo výške 1 100 eur a na prvý štvrťrok 2017 uhradila celkom 8 590,89 eura (3 x
2 863,63), rozdiel 7 490,89 eura (8 590,89 – 1 100) predstavuje „preplatok“. Obchodná spoločnosť
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môže požiadať príslušného správcu dane o vrátenie tohto preplatku na preddavkoch. Do konca júna
2017 je splatný preddavok na druhý štvrťrok vo výške 1 100 eur atď.

Príklad č. 42

Zdaňovacím obdobím obchodnej spoločnosti je kalendárny rok. Na základe podaného daňového pri-
znania za rok 2015 jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 štvrťročné preddavky
na daň v sume 3 000 eur. Preddavky v tejto výške (2 863,63 eura po prepočítanína 21 %) je povinná
zaplatiť aj za prvý štvrťrok 2017. Obchodná spoločnosť dňa 25. marca 2017 podala daňové priznanie
za rok 2016, na základe ktorého nemá povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2017 preddavky na
daň. Do 31. marca 2017 je splatný preddavok na základe „poslednej známej daňovej povinnosti“, preto
spoločnosť je povinná uhradiť preddavok vo výške 3 000 eur do konca marca 2017. Keďže v roku 2017
nemá povinnosť platiť preddavky a za prvý štvrťrok 2017 uhradila celkom 2 863,63 eura (po prepočítaní
na 21 %), ide o „preplatok“. Obchodná spoločnosť môže požiadať príslušnéhosprávcu dane o vrátenie
tohto preplatku na preddavkoch.

Poznámka:

Na rozdiel od možnosti vrátenia preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového prizna-
nia podľa § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z., ustanovenie § 42 ods. 12 umožňuje vrátenie zaplatených
preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň na žiadosť daňovníka v priebehu zda-
ňovacieho obdobia, ak boli zaplatené bez právneho dôvodu (nad rámec ustanovení § 42) alebo boli za-
platené vo vyššej sume, akú bol daňovník povinný platiť podľa zákona č. 595/2003 Z. z. Aj v tomto prípade
pri vrátení takto vzniknutého preplatku správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

V daňovom priznaní za rok 2016 na riadku 1110 sa uvádza daň za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výšky platených preddavkov na daň podľa
§ 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na riadku 500 prenásobí
sadzbou dane platnou pre zdaňovacie obdobie, na ktoré sú preddavky na daň plate-
né (21 percent). Táto suma sa znížio hodnoty uvedené na riadkoch 610, 710 a 1030.

14. Záver

Cieľom tohto príspevku bolo vysvetliť právnu úpravu pri podávanídaňového priznania
k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016, poukázať na niektoré zmeny oproti
prechádzajúcim rokom, vysvetliť špecifiká a problémy pri úprave výsledku hospodá-
renia na základ dane a následnom výpočte daňovej povinnosti a preddavkov na daň.

Ing. Marián Drozd
daňový poradca, č. osv. SKDP 87/92

Príloha: Vyplnené tlačivo daňového priznania. Spoločnosť FABIA, s. r. o. za rok 2016
vykázala výnosy vo výške 100 000 eur a náklady vo výške 60 000 eur. Daňové pri-
znanie zahŕňa príklady z príspevku č: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 – 27, 29, 31 a 32.
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Daňové priznanie subjektov
verejnej správy a územnej samosprávy

za rok 2016
Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely
zákona o dani z príjmovmedzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na pod-

nikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku,
podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplý-
va z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. V zákone
o dani z príjmov sú pre organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie
osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať

daňové priznanie, a to ak obec alebo vyšší územný celok dosiahne v zdaňova-

com období roku 2016 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy,

z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Obce, mestá a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) majú povinnosť podať daňové

priznanie (ďalej aj „DP“) vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj
príjmy, ktoré sú predmetom dane (napríklad miestne dane a poplatky, príjmy zo
štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkov
a z iných inštitúcií a pod.). Tieto príjmy sú predmetom dane a hoci sú následne zara-
dené medzi príjmy oslobodené od dane, ak súvisia so základnou činnosťou, na ktorú
bola obec zriadená, vždy vzniká týmto daňovníkom povinnosť podať DP. Všetky vý-
nimky, úľavy, zvýhodnenia a oslobodenia si každá právnická osoba musí uplatniť
sama v podanom DP v nadväznosti na § 49 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Povinnosť podať DP subjektom verejnej správy a územnej samosprávy vyplýva
z dvoch právnych predpisov, ktorými sú ZDP a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Podľa § 15 daňového poriadku je DP povinný podať každý, komu táto povinnosť

vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Osobitným predpisom na podanie DP v oblasti priamych daní je § 41 ods. 1 ZDP.

Lehoty daňového priznania

Právnické osoby majú povinnosť podať DP vo všeobecnej lehote podľa § 49 ods. 2
ZDP, ak tento zákon neurčuje inú lehotu. Všeobecná lehota na podanie DP je stano-
vená do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a týmto dá-
tumom za kalendárny rok 2016 je 31. marec 2017 (piatok). Z § 49 ods. 3 ZDP
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vyplýva možnosť predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia podaného prí-
slušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie DP najviac o tri celé ka-

lendárne mesiace. Subjekty verejnej správy a územnej samosprávy majú vždy zda-
ňovacie obdobie kalendárny rok (nemôžu využiť zdaňovacie obdobie „hospodársky
rok“, neumožňuje im to zákon o účtovníctve). Za rok 2016 teda majú povinnosť podať
DP do 31. 3. 2017.

Ak však oznámia správcovi dane predĺženie lehoty na podanie DP o tri kalendárne
mesiace, môžu podať DP až v lehote do 30. 6. 2017. Ak by dosiahli aj zdaniteľné príj-

my zo zdrojov v zahraničí, môžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP o ďalšie
tri mesiace, lehota na podanie DP potom pripadne na dátum 30. 9. 2017.

1. Spôsoby doručenia daňového priznania

DP možno podať osobne u správcu dane, napr. do podateľne, poštou prostredníc-
tvom poštového doručovateľa alebo elektronickými prostriedkami prostredníctvom
elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo. V prípade subjektov
verejnej správy a územnej samosprávy sa DP podávajú prostredníctvom elektronic-

kej podateľne ústredného portálu verejnej správy. Elektronické doručovanie je
možné na základe zaručeného elektronického podpisu (ZEP), alebo v súlade s doho-
dou o elektronickom doručovaní.

DP možno podať aj telefaxom alebo elektronicky (v danom prípade je potrebné doru-
čiť podanie aj v listinnej podobe, a to do piatich pracovných dní od odoslania podania
urobeného elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, inak sa považuje za nedo-
ručené).

Ustanovenie § 14 daňového poriadku ukladá povinne elektronicky doručovať všet-
ky dokumenty správcovi dane pre vybrané okruhy daňovníkov, ktorými sú:

a) platitelia dane z pridanej hodnoty,

b) daňoví poradcovia, ktorí zastupujú daňovníkov pri správe daní,

c) advokáti, ktorí zastupujú daňovníkov pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty.

Upozornenie!

Subjekty verejnej správy alebo územnej samosprávy, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, majú
povinnosť od 1. 1. 2014 všetky podania na daňový úrad doručovať len elektronicky bez ohľadu na sku-
točnosť, či voči správcovi dane vystupujú samostatne alebo v zastúpení advokátom, daňovým porad-
com alebo iným zástupcom.
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2. Splatnosť dane

Podľa § 49 ods. 2 ZDP, ak vyplynie z podaného DP daňová povinnosť, daňovník je
povinný zaplatiť daň najneskôr v lehote na podanie DP (za zdaňovacie obdobie ka-
lendárneho roku 2016 sa musí zaplatiť daň najneskôr do 31. 3. 2017). V prípade
predĺženia lehoty na podanie DP na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 ZDP sa
automaticky predlžuje aj lehota na zaplatenie dane.

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník,ktorému do lehoty na podanie DP alebo do lehoty na
podanie DP na základe oznámenia správca dane neoznámi číslo účtu správcu dane
vedeného pre daňovníka (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od

doručenia oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na poda-

nie DP.

3. Spôsob platenia dane

Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane a platbu dane možno vykonať pod-
ľa § 55 ods. 2 daňového poriadku týmito spôsobmi:

� bezhotovostným prevodom z účtu v banke a z účtu určeného na zloženie zá-
bezpeky na daň. Pri bezhotovostných prevodoch sa za deň platby považuje deň,
keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu;

� v hotovosti (poštovým poukazom na príslušnýúčet správcu dane, zamestnanco-
vi správcu dane pri výkone exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exe-
kúciou vymožené). Pri platbe v hotovosti sa za deň platby považuje deň, keď poš-
ta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal;

� vykonaním kompenzácie u iného správcu dane. Pri vykonaní kompenzácie
u iného správcu dane sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísanána
účet iného správcu dane.

Daňový subjekt je povinný označiť platbu spôsobom podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu, ktorým je vyhláška MF SR z 28. októbra 2011 č. 378/2011 Z. z.
v z. n. p. o spôsobe označovania platieb. Číslo účtu pri platbe dane z príjmov práv-

nických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2016 je v tvare 500 224 – osobný

účet daňovníka (OÚD)/8180, variabilný symbol pre platenie dane z príjmov za

r. 2016 – 1700992016. Ak ide o daňovníka dane z príjmov právnických osôb

so sídlom v zahraničí, číslo účtu je v tvare 500 232- OÚD/8180, VS 1700992016.

Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa platba označuje číslom účtu daňového sub-
jektu, z ktorého sa platba uhrádza; číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrá-
dza, ktorý oznamuje správca dane daňovníkovi; variabilným symbolom (v prílohe č. 1
vyhlášky je uvedený spôsob tvorby variabilného symbolu); sumou platby v eurách
a eurocentoch a informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
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Pri platbe poštovým poukazom sa označí platba rovnako ako pri bezhotovostnom
prevode s výnimkou čísla účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza.

4. Miesto podania daňového priznania

Podľa § 49 ods. 1 ZDP sa DP podáva vecne príslušnému správcovi dane, teda da-
ňovému úradu. V súlade s § 13 ods. 4 daňového poriadku možno DP podať ktorému-
koľvek vecne príslušnému správcovi dane. Ak správca dane nie je miestne príslušný,
v súlade s § 18 daňového poriadku bezodkladne postúpi DP vecne a miestne prísluš-
nému správcovi dane a upovedomí ho o tom, kto podanie podal. Ak bolo DP podané
v zákonom stanovenej lehote, považuje sa lehota za zachovanú aj u správcu dane,
ktorému bolo podanie postúpené.

5. Druhy daňových priznaní

Riadne DP sa podáva vo všeobecnej lehote na podanie DP stanovenej v § 49 ods. 2
ZDP do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, teda za
rok 2015 do 31. 3. 2017 (piatok). Ak daňovník oznámi správcovi dane predĺženie le-
hoty na podanie DP podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, podá DP v novej leho-
te. Daňové priznanie možno podať len na tlačive platnom pre aktuálne zdaňovacie
obdobie.

Opravné DP podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku môže daňový subjekt podať ešte
pred uplynutím lehoty na podanie DP stanovenej zákonom, ak zistí, že jeho vypočíta-
ná daňová povinnosť nie je správna. Na pôvodne podané DP alebo hlásenie sa nepri-
hliada.

Povinnosť podať dodatočné DP vzniká podľa § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku
v týchto prípadoch:

1. ak daň má byť vyššia, ako bola uvedená v DP,

2. ak daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,

3. ak daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v DP.

Vo všetkých týchto prípadoch vzniká povinnosť podať dodatočné DP do konca nasle-
dujúceho mesiaca po tomto zistení a v tejto lehote je aj daň splatná, ak osobitný pred-
pis nestanovuje inak.

Podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku možnosť podať dodatočné DP vzniká v prípa-
doch, ak:

1. daň uvedená v DP má byť nižšia,

2. daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
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3. DP obsahuje nesprávne údaje,

4. daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v DP.

Ak daňový subjekt podá dodatočné DP na základe vlastného rozhodnutia (§ 16 ods. 4
daňového poriadku) v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2 a 5, táto lehota sa
predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý
sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatoč-
né DP; v tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné DP.

Upozornenie!
Novelou daňového poriadku účinnou od 1. 1. 2016 podľa § 16 ods. 9 dodatočné DP nemožno podať za
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápis-
nice o začatídaňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozší-
rení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné DP týkalo, a po uplynutí 15
dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírenídaňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné DP tý-
kalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Ak vyru-
bovacie konanie nezačne, dodatočné DP nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

6. Povinnosť podať daňové priznanie u subjektov

územnej samosprávy (obce a VÚC)

Obciam a VÚC ako právnickým osobám zaradeným pre účely ZDP do § 12 ods. 3
medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie vzniká povinnosť
podať DP v zmysle § 15 daňového poriadku, podľa ktorého DP je povinný podať
každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to
správca dane vyzve.

Osobitným predpisom, ktorý určuje povinnosť právnickým osobám podať DP, je § 41
ods. 1 ZDP, v ktorom sú práve pre organizácie nezriadené alebo nezaložené na pod-
nikanie osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých dodržaní im nevzniká povin-

nosť podať DP, a to:

� ak obec alebo VÚC dosiahne v zdaňovacom období roku 2016 iba príjmy,

ktoré nie sú predmetom dane,

� ak obec alebo VÚC dosiahne v zdaňovacom období roku 2016 príjmy, z kto-

rých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP.

Obce, mestá a VÚC majú povinnosť vždy podať DP, pretože dosahujú v rámci svojej
základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napríklad miestne dane
a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európ-
skych prostriedkov a pod.). Tieto príjmy sú predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP
a hoci sú následne podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP zaradené medzi oslobodené príj-
my (príjem musí byť najskôr predmetom dane, až následne môže podliehať oslobode-
niu), vždy vzniká povinnosť podať DP.

200



Všetky výnimky, úľavy, zvýhodnenia a oslobodenia si každá právnická osoba musí
uplatniť sama v podanom DP v nadväznosti na § 49 ods. 9 ZDP.

Príklad č. 1

Obec v r. 2016 účtovala iba o príjmoch (výnosoch) z miestnych daní a poplatkov od svojich rezidentov
a príjmy zo štátneho rozpočtu určené na výkon miestnej samosprávy. Všetky tieto príjmy sú oslobode-
né od dane ako príjmy vyplývajúce zo základného poslania obce podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.
Obec dosiahla aj príjmy z úrokov z účtu vedeného v banke, ktoré sú zdanené zrážkovou daňou platite-
ľom a daňová povinnosť je pre daňovníka vyrovnaná. Povinnosť podať DP podľa § 41 ods. 1 ZDP však
vzniká a obec uvedie príjmy podliehajúce oslobodeniu na riadku 230 tlačiva DP a príjmy vyberané
zrážkou na riadku 240 tlačiva DP.

7. Tlačivo daňového priznania a zmeny v tlačive DP pre

rok 2016

Vo Finančnom spravodajcovi bolo publikované opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a do-
pĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF
16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príj-
mov (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom č. 30/2016 Finančného spravodajcu,
ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slo-
venskej republiky. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní
opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom č. 325/2016.

V zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015
č. MF 16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani
z príjmov účinné od 1. januára 2016, vzor tlačiva Daňové priznanie k dani z príjmov

právnickej osoby (ďalej len „DP PO“) č. MF/017084/2015-721 uverejnený v prílohe
č. 3 ostáva naďalej v platnosti a použije sa pri podávaní daňových priznaní u daňovní-
kov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr
31. decembra 2015.

Poučenia na vyplnenie uvedených daňových priznaní sú vydané Oznámením Minis-
terstva financií Slovenskej republiky č. MF/020689/2016-721. Vzory Potvrdení o po-
daní daňových priznaní k dani z príjmov sú vydané Oznámením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/020691/2016-721. Oznámenia sú uverejnené vo Finanč-
nom spravodajcovi pod poradovými číslami 31 a 32.

Vzory tlačív sú k dispozícii aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Sloven-
skej republiky, kde je ich možné aj vyplniť a vytlačiť vo forme zverejnenej vo Finanč-
nom spravodajcovi. Tlačivá DP sa doručujú vecne príslušnému správcovi dane
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vyplnené v jednom exemplári podľa spôsobov uvedených v § 13 daňového po-

riadku.

Upozornenie!

Pre rok 2016 sa teda použije rovnaké tlačivo DP právnických osôb, ako platilo v zdaňovacom období
roku 2015.

V Poučení k vyplneniu DP pre rok 2016 v tabuľke A na riadku 6 sa uvádzajú len vý-
davky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods.1 písm. h) ZDP – okrem
alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona o spotrebnej dani, ktoré presiahnu
sumu 17 €.

Na riadku 16 tabuľky A sa uvádzajú výdavky na víno, ktoré presahujú limit reklamné-
ho predmetu, teda sumu 17 €/ks. Limitácia výdavkov na víno, ktoré spĺňa kritérium re-
klamného predmetu, sa u daňovníka, u ktorého výroba vína nie je hlavným predme-
tom činnosti, uvádza na r. 304.

Na riadku 302 sa odporúča uvádzať suma „sponzorského“, ak nie je splnená pod-
mienka vykázania kladného základu dane na riadku 301.

Riadok 830 sa nevypĺňa (postup podľa § 52za ods. 9 ZDP – spôsob platby daňovej li-
cencie daňovníkov, ktorí v kalendárnom roku 2014 zmenili zdaňovacie obdobie z ka-
lendárneho roka na hospodársky rok – sa už v r. 2016 neaplikuje).

V poučení k IV. časti tlačiva DP – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej

dane z príjmov právnickej osoby – bol doplnený postup pre vyplnenie IČO pre or-
ganizačné jednotky občianskych združení, ktoré môžu mať 8-miestne (klasické)
IČO alebo 12-miestne IČO, ktoré sa skladá z 8-miestneho klasického IČO a zvyšné 4
číslice predstavujú rozlišovací znak SID za lomkou u tých občianskych združení, kto-
ré majú SID pridelené.

Upozornenie!

Prílohou DP je Príloha k § 30c ZDP (výskum a vývoj) a príloha k IV. časti (podiel zaplatenej dane), aj
keď ich daňovník nevypĺňa.

V poučení k VI. časti tlačiva DP – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku – bolo
doplnené, že ak daňovník žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet ve-
dený v zahraničí v inom formáte ako IBAN, tak v V. časti – Miesto na osobitné zázna-
my daňovníka uvádza číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky
alebo pobočky banky daňovníka.

Subjekty verejnej správy, t. j. aj obce, ktoré podávajú DP podľa ZDP, nepredkladajú
účtovnú závierku k DP. Podľa § 23b ods. 2 zákona o účtovníctve, dokumenty účtov-
ných jednotiek verejnej správy sa doručujú správcovi registra prostredníctvom

systému Štátnej pokladnice. Podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú po-
drobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
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organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov, sa poznámky v elektronickej podobe ukladajú do regis-
tra účtovných závierok prostredníctvom systému Štátnej pokladnice do 30. apríla na-
sledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak obec má
povinnosť podať DP podľa ZDP, je povinná poznámky v elektronickej podobe

uložiť do registra účtovných závierok prostredníctvom systému Štátnej pok-

ladnice v lehote na podanie DP, t. j. do 31. 3. 2017. V prípade, ak by obec DP

k dani z príjmov právnických osôb nepodávala, je povinná poznámky v elektronickej
podobe uložiť do registra účtovných závierok do 30. apríla 2017.

8. Zmeny v ZDP účinné v roku 2016 vzťahujúce sa na

subjekty verejnej správy a územnej samosprávy

8.1 Zmeny vplyvom zákona č. 440/2015 Z. z.

V § 12 odsek 2 ZDP sa medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane u daňovníkovneza-
ložených alebo nezriadených na podnikanie (teda aj u obcí a VÚC), dopĺňajú aj príj-

my zo sponzorského dosiahnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe

uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe. Podľa § 52zh ods. 1 ZDP sa usta-
novenie použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začínanajskôr 1. 1. 2016.

Podľa § 13 odsek 1 písm. a) ZDP sa spresňujú príjmy oslobodené od dane u nezis-
kových organizácií (teda aj obcí a VÚC). Za oslobodené príjmy týchto daňovníkov sa

nepovažujú príjmy:

� z predaja majetku,

� príjmy z nájomného,

� príjmy z reklám,

� príjmy z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1
písm. b) až f) alebo ods. 2 ZDP,

� príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50

a § 51 zákona o športe.

Platí to aj v prípade, ak by boli tieto príjmy uvedené v hlavnej činnosti neziskovej orga-
nizácie (stanovy, zriaďovacia alebo zakladateľská listina). Výnimku tvoria tie druhy
príjmov, ktoré sú oslobodené podľa iných ustanovení § 13 ZDP, práve obce a VÚC
majú príjmy z predaja a z prenájmu ich majetku oslobodené od dane podľa § 13

ods. 1 písm. e) ZDP.

Upozornenie!

Prijaté sponzorské od sponzora je teda zdaniteľným príjmom v neziskových organizáciách aj v
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prípade, ak plynú tieto príjmy v súvislosti s činnosťou, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou
činnosťou.

Podľa § 52zh ods. 2 ZDP sa ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) ZDP použije po prvýkrát
za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016, okrem daňovníkov, ktorý-

mi sú ministerstvá a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové orga-

nizácie, u ktorých sa toto ustanovenie použije po prvýkrát na príjmy (výnosy) z rek-
lám po 31. 3. 2017.

§ 17 odsek 3 ZDP sa dopĺňa novým písmenom l), podľa ktorého daňovník – prijí-

mateľ sponzorského, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo pod-
ľa IFRS nezahrnie jednorazovo do základu dane výnos zo sponzorského na zá-

klade zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zákona o športe, ktorý

bol použitý na obstaranie odpisovaného hmotného majetku, ale zahrnie ho do

základu dane postupne počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP

a vo výške odpisu podľa § 27 ZDP alebo § 28 ZDP, alebo v pomernej časti zodpo-
vedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie tohto majetku.

Postup zahrnutia prijatého sponzorského použitého na obstaranie odpisovaného
hmotného majetku je rovnaký ako pri zahŕňaní dotácie poskytnutej na obstaranie od-
pisovaného hmotného majetku do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. j) ZDP.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zh ods. 1 ZDP sa § 17 ods. 3 písm. l) v znení
účinnom od 1. 1. 2016 použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína naj-
skôr 1. 1. 2016.

V § 17 sa odsek 3 ZDP dopĺňa písmenom k), podľa ktorého daňovník – prijímateľ

sponzorského, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý
vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, nezahrnie príjem, ktorý prijal na zá-
klade zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zákona o športe, do základu
dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ho prijal, ak tento príjem nebol použitý na
úhradu daňových výdavkov. Tento príjem zahrnie daňovník do základu dane:

� postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z tohto príjmualebo v pomer-
nej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie odpisovaného
majetku,

� v obdobíčerpania sponzorského, ak tento príjem nesúvisí s výdavkom účtovaným
v zdaňovacom období, v ktorom bol prijatý.

V § 17 sa odsek 19 ZDP dopĺňa novým písmenom h), podľa ktorého daňovník, kto-

rý poskytne sponzorské (sponzor), do základu dane zahrnie výdavky na sponzor-
ské až po zaplatení (na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zá-
kona o športe) poskytnuté počas obdobia trvania tejto zmluvy v rozsahu podľa jeho

skutočného použitia u prijímateľa sponzorského v príslušnom zdaňovacom období,
ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

� sponzor vykáže kladný základ dane,
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� príjemcom sponzorského nie je amatérsky športovec uvedený v § 4 ods. 4
písm. a), c) a d) zákona o športe, okrem športového reprezentanta podľa § 29
ods. 2 zákona o športe.

Podľa § 52zh ods. 1 sa § 17 ods. 19 písm. h) v znení účinnom od 1. 1. 2016 použije po
prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016.

8.2 Zmeny vplyvom zákona č. 253/2014 Z. z.

Zákonom č. 253/2014 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2015, sa menía dopĺňa zá-
kon č. 595/2003 Z. z. a niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2016. Z nich vyberáme
podstatné zmeny vzťahujúce sa aj na subjekty verejnej a územnej samosprávy.

Zmeny v základných pojmoch

Spresnila sa definícia daňového výdavku v § 2 písm. i) ZDP, podľa ktorého je daňový
výdavok ten výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľ-

ných príjmov. Súčasne sa presunula definícia držiteľa a poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti z § 8 do § 2 písm. y) a z) a definíciazamestnanca a zamestnávateľa z § 5
do § 2aa) ZDP.

Zmeny v príjmoch, ktoré nie sú predmetom dane

V § 12 ods.7 písm. b) ZDP naďalej platí, že prijaté dary nie sú predmetom dane, ok-

rem špecifických darov prijatých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od

držiteľa alebo tretej osoby.

Príklad č. 2

Dar poskytnutý bežnej PO

Farmaceutická spoločnosť poskytla finančný dar obci na vybudovanie detského ihriska. Ide o príjem,
ktorý nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm.b) ZDP, pretože obec nie je poskytovateľom zdra-
votnej starostlivosti.

V § 12 ods.7 písm. c) a v § 50a – Opatrenia proti zneužívaniu sa spresnilo, že po-
diely na zisku nie sú predmetom dane, len tie, ktoré u poskytovateľa nie sú daňovým
výdavkom. Spresnenie bolo vykonané z dôvodu obchádzania zdanenia príjmov, kto-
ré nahrádzajú svojou ekonomickou podstatou podiely na zisku, ktorý je napr. v štáte
výplaty považovaný za úrok ako daňový výdavok a v Slovenskej republike za dividen-
du (tzv. „hybridné finančné nástroje“).

Zmeny v základe dane

V § 17 ods. 19 písm. d) a f) ZDP v oblasti vybraných druhov výdavkov, ktoré sú
u dlžníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva podmienené zaplatením pre
účely ich zahrnutia do základu dane, bolo spresnené, že ak ide o normy a certifikáty
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s obstarávacou cenou do 2 400 €, tieto sú po zaplatení jednorazovo uznané za daňo-
vý výdavok, teda časovo sa nerozlišujú na rozdiel od certifikátov s obstarávacou ce-
nou presahujúcou 2 400 €, ktoré sa po zaplatení časovo rozlišujú najviac počas 36
mesiacov ich platnosti.

Rovnako provízie sú daňovým výdavkom po zaplatení a do limitu 20 % z hodnoty
sprostredkovaného obchodu, pričom limit 20 % sa nevzťahuje okrem bánk a poisťovní
aj na pobočky poisťovní a zaisťovní z iného ČŠ EÚ.

Podľa § 17 ods. 19 písm. f) ZDP pri definícii právnych služieb, ktoré sú podmienené
zaplatením aj voči fyzickým, aj voči právnickým osobám, sa spresnil pojem „právnych
a poradenských služieb“ doplnením odkazu na Kódy produkcie podľa CPA – Sekcia
M – Odborné vedecké a technické služby v divízii 69 – Právne a účtovnícke služby

uvedené pod kódmi 69.1 a 69.2.

Všetky uvedené zmeny v § 17 ods.19 ZDP platili už pri podaní DP po 31. 12. 2015.

Zmeny v podnikových kombináciách

V § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c), § 17c ods. 1 písm. b) a § 52zg ods. 2 daňov-

ník predávajúci podnik, vkladateľ nepeňažného vkladu NV a daňovník zrušený

bez likvidácie upraví základ dane o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpiso-

vaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa § 25
ods. 1 písm. a) a g) ZDP z dôvodu, že v účtovníctve sa nahrádza pojem „reprodukčná
cena“ (zrušená novelou zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. z.) „reálnou hodno-

tou“. Ustanovenia v novom znení sa aplikujú pri úprave výsledku hospodárenia pri
majetku ocenenom reálnou hodnotou po 31. 12. 2015.

Ak je majetok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, pri úprave výsledku hos-
podárenia sa použije znenie účinné do 31. 12. 2015.

Odpis a postúpenie pohľadávok nadobudnutých v rámci podnikových kombi-

nácií [§ 17a ods. 7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b), § 17c ods. 4 písm. a)

a b) a § 52zg ods. 1 ZDP] – zjednotil sa prístup pri uplatňovaní daňových výdavkov
týkajúcich sa odpisu a postúpenia pohľadávok aj pri pohľadávkach nadobudnutých
kúpou podniku alebo jeho časti; nepeňažným vkladom; zlúčením, splynutím alebo
rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev, ocenených reálnou hodnotou
s podmienkami odpisu a postúpenia pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. r) a § 20
ods. 14 ZDP. Lehota splatnosti pohľadávok vyjadrená v mesiacoch sa nahrádza

dňami (360, 720, 1 080 dní). Ustanovenie sa aplikovalo už pri podaní DP po 31. 12.
2015.

Zmeny v daňových a nedaňových výdavkoch, v rezervách a opravných položkách

V § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 a § 52zg ods. 10 ZDP sa spresnila definícia mzdových
nákladov a cestovných náhrad. Cestovné náhrady poskytnuté nad rámec zákona
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o cestovných náhradách sú daňovým výdavkom zamestnávateľa, ak sú poskytnuté
ako zamestnanecký benefit (dohodnuté v kolektívnejzmluve, pracovnej zmluve alebo
inom internom riadiacom akte, zdanené zamestnancovi ako každý iný príjem zo zá-
vislej činnosti). Ustanovenie sa aplikovalo už pri podaní DP po 31. 12. 2015.

V § 19 ods. 2 písm. f) a g) ZDP sa spresnila definíciavýdavku pri predaji cenných pa-
pierov, obchodných podielov, zmeniek a dlhopisov z titulu novo definovaných vstup-
ných cien finančného majetku v § 25a ZDP. Od 1. 1. 2016 sa pri predaji cenných pa-
pierov ako výdavok uplatní suma do výšky úhrnu „vstupných cien“ (do 31. 12.
2015 do výšky obstarávacích cien).

V § 19 ods. 2 písm. r), v § 20 ods. 22 a v § 52zg ods. 10 ZDP bolo doplnené, že da-
ňovým výdavkom je aj odpis príslušenstva pohľadávky do výšky opravnej položky,
ktorá by bola daňovým výdavkom podľa nového ustanovenia § 20 ods. 22 ZDP. Pod-
ľa tohto ustanovenia je daňovým výdavkom opravná položka k príslušenstvu po-

hľadávky, ak bolo toto zahrnuté do zdaniteľných príjmov do výšky 100 % a pohľadáv-
ka, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, je po splatnosti viac ako 1 080 dní. Ustanovenie
o odpise a tvorbe opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky platilo už pri podaní
DP po 31. 12. 2015.

Podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 52zg ods. 10 ZDP pri predaji pohľadávky v menovitej
hodnote s príslušenstvom treba rozdeliť sumu samotnej pohľadávky a sumu príslu-
šenstva osobitne z dôvodu, že:

� pri postúpení príslušenstva k menovitej hodnote pohľadávky sa zahrnie náklad

do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja príslušenstva, ktoré
bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov,

� pri predaji samotnej pohľadávky v menovitej hodnote si môže daňovníkvybrať ako
daňový výdavok buď tvorbu opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový vý-
davok DV, alebo zaúčtovaný príjem z predaja. Ustanovenie sa aplikovalo už pri
podaní DP po 31. 12. 2015.

V § 19 ods. 3 písm. j) a v § 52zg ods. 10 ZDP sa doplnila ako daňový výdavok „daň
z motorových vozidiel“ z titulu, že už nie je miestnou daňou, ale štátnou daňou podľa
osobitného zákona, ktorým je zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
Ustanovenie sa aplikovalo už pri podaní DP po 31. 12. 2015.

Zmeny v odpisoch, zostatkovej cene, technické zhodnotenie

V § 19 ods. 3 písm. a) a v § 52zg ods. 10 ZDP bol spresnený výpočet odpisov pri

majetku poskytnutom na prenájom len časť roka alebo ak sa majetok prenajímal
len sčasti. V danom prípade sa uplatní odpis tohto majetku podľa rozsahu a doby

prenájmu. Rovnako sa spresnil výpočet neuplatnenej časti odpisov pri prenajatom
majetku po uplynutí doby odpisovania vo výške:

� ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny/doby odpisovania pre prí-
slušnú OS, ak sa majetok používa pre vlastnú činnosť,
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� ak je majetok naďalej prenajímaný aj po skončení doby odpisovania, odpisy sa
uplatnia len do výšky príjmov z prenájmu. Uvedené platilo už pri podaní DP po
31. 12. 2015.

V § 19 ods. 3 písm. b), ods. 1 a v § 52zg ods. 10 ZDP bolo doplnené, že daňová zos-
tatková hodnota pri predaji technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na pre-
najatej budove a stavbe zaradenej u vlastníka v odpisovej skupine č. 6 je daňovým
výdavkom v plnej výške [teda strata z predaja je daňovo uznaná u nájomcu a neuplat-
ní sa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP]. Ustanovenie platilo už pri podaní DP po 31. 12.
2015.

V § 22 ods. 12, v § 25 ods. 3, v § 27 ods. 3, v § 28 ods. 5 a v § 52zg ods. 10 ZDP pri
predaji vyčleneného majetku (napr. osobné autá, nehnuteľnosť v 6. odpisovej skupi-
ne a pod.) je daňovým výdavkom daňová zostatková cena do výšky príjmu z pre-

daja. Pri takto vyčlenenom majetku, kde strata z predaja nie je uznaná, možno uplat-
niť v roku predaja odpis podľa počtu mesiacov, počas ktorých sa o ňom účtovalo.
Uvedené platilo pri podaní DP po 31. 12. 2015. V súvislosti s touto zmenou sa spres-
nila definícia zostatkovej ceny v § 25 ods. 3 ZDP a zaokrúhľovanie pomernej časti
ročného odpisu v § 27 ods. 3 a v § 28 ods. 5 ZDP.

Upozornenie!

Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP sa neaplikuje na subjekty verejnej správy a územnej sa-
mosprávy, pretože príjmy z predaja majetku u týchto subjektov sú oslobodené od dane podľa špecific-
kého ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e) ZDP.

V § 24 ods. 2 a v § 52zg ods. 10 ZDP sa spresnilo, že technické zhodnotenie plne

odpísaného majetku vyššie ako 1 700 € je iným majetkom, a tak sa aj odpisuje.

Zároveň sa spresnilo, že nájomca pri vykonanom technickom zhodnotení na pre-

najatom majetku, ktoré môže odpisovať so súhlasom prenajímateľa, zaradí do

odpisovej skupiny č. 5 alebo 6 podľa účelu svojho využitia (teda podľa účelu

využitia nájomcu).

V § 25 ods. 1 písm. c) a v § 52zg ods. 8 ZDP sa novo definovala vstupná cena hmot-
ného a nehmotného odpisovaného majetku (ďalej len „HM“ a „NHM“) nadobudnutého
dedením a darovaním. Do 31. 12. 2015 bola v ustanovení definovaná „reprodukčná
obstarávacia cena“, ktorá je od 1. 1. 2016 zrušená a tento pojem sa nahrádza:

� „všeobecnou cenou“ pri HM a NHM nadobudnutom dedením (§ 175o Občian-
skeho súdneho poriadku) a

� cenou podľa osobitného predpisu (znalecký posudok – zákon č. 382/2004 Z. z.

o znalcoch a tlmočníkoch) pri HM a NHM nadobudnutom darovaním.

Ustanovenie v novom znení sa použije na HM a NHM obstaraný po 31. 12. 2015. Ide
napríklad o majetok bezodplatne nadobudnutý, okrem peňazí, cenín a pohľadávok
ocenených v MH; preradený z osobného vlastníctva do podnikania, okrem peňazí,
cenín a pohľadávok ocenených v MH; HM a NHM zistený pri inventarizácii; majetok
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obstaraný verejným obstarávaním od koncesionára a pod. Naďalej však platia definí-
cie vstupnej ceny HM a NHM podľa § 25 ods.1 písm. a), f) a g) ZDP, kde sa posudzuje
podmienka darovaného majetku od fyzickej osoby v závislosti od skutočnosti, či daro-
vaný majetok bol alebo nebol zaradený v obchodnom majetku a či by sa pri jeho pre-
daji v deň darovania na neho vzťahovalo alebo nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9
ZDP.

V § 25a sa novo zadefinovala definícia vstupnej ceny finančného majetku (FM)

nasledovne:

� obstarávacia cena – ak je FM nadobudnutý kúpou;

� znalecký posudok podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, ak je FM nado-
budnutý bezodplatne;

� hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka (§ 59 ods. 3
ObchZ) pri nepeňažnom vklade v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP (u vklada-
teľa a prijímateľa vkladu, ak ide o individuálne vložené cenné papiere);

� reálne hodnoty – podnikové kombinácie a úprava základu dane v reálnych hod-
notách podľa § 17 ods. 11 písm. a) až c) ZDP a podľa § 25 ods. 1 písm. e) a f)
a ods. 8 zákona o účtovníctve, ak je FM nadobudnutý kúpou podniku podľa

§ 17a ZDP, prijímateľom NV podľa § 17b ZDP pri vklade podniku alebo jeho čas-
ti, právnym nástupcom podľa § 17c ZDP. Týka sa aj FM, ktorého prvotné ocene-
nie v RH vyžaduje zákon o účtovníctve;

� pôvodné ceny – ak sa FM nadobudne prijímateľom nepeňažného vkladu a práv-
nym nástupcom podľa § 17d a § 17e ZDP v pôvodných cenách;

� hodnota splateného peňažného vkladu vrátane emisného ážia do ZI pe-

ňažnými prostriedkami (§ 19 ods. 4 ZDP platného do 31. 12. 2015), ide napr.
o cenné papiere získané vkladom do základného imania, splatené peniazmi, pri-
čom za splatený peňažný vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania
zo zisku po zdanení.

Ustanovenie § 25a ZDP sa použije na finančný majetok obstaraný po 31. 12. 2015.

Zmeny v zrážkovej dani

Podľa § 43 ods. 3 písm. h) a ods. 14 ZDP príjmy z vytvorenia diela a umeleckého vý-
konu podľa § 6 ods. 2 a 4 ZDP (aktívne aj pasívne autorské honoráre) sa zdania dvo-
ma spôsobmi:

� zrážkovou daňou platiteľom podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP alebo

� na základe písomnej dohody medzi platiteľom a autorom a po splnení si oznamo-
vacej povinnosti platiteľom dane do 15 dní po skončení roka si zdaní príjem z au-
torských honorárov samotný príjemca.
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Podľa § 43 ods. 10 ZDP pri spätnom predaji (redemácii) podielových listov sa ako vý-
davok berie úhrn predajnej ceny všetkých podielových listov k dátumu, ku kto-

rému boli vyplatené.

Podľa nového odseku 22 v § 43 ZDP výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok
a z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok v neziskových organizáciách (teda
aj v obciach a VÚC) okrem NBS prijaté aj zo zahraničia sa zdaňujú zrážkovou da-

ňou samotným príjemcom – samoplatiteľom. Uvedené je spojené aj so splne-

ním si oznamovacej povinnosti do 30. januára po skončení zdaňovacieho ob-

dobia – Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods.15 ZDP o zrazení a odvedení

dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) ZDP. Oznámenie sa podá-

va až po skončení zdaňovacieho obdobia príjemcom a uvádzajú sa v ňom sú-

hrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou. V oznámení sa tiež

zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 22 a 23 ZDP.

Zmeny v podielovej dani

Podľa § 50 ods. 1 písm. b) a § 52zg ods. 5 ZDP, ak právnická osoba neposkytne fi-
nančný dar vo výške 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 1050 tlačiva DP, znižuje sa výška
podielovej dane, ktorú môže venovať vybraným príjemcom na 1 %. Ak právnická oso-
ba poskytne finančný dar, výška podielovej dane ostáva 2 %. Uvedené platilo už pri
poskytnutí podielovej dane po 31. 12. 2015. Zrušilo sa ustanovenie § 52i ZDP (po-

stupné znižovanie podielovej dane).

Podľa § 50 ods. 8 ZDP sa odtajnili údaje o poskytovateľoch podielovej dane jednotli-
vým prijímateľom. Súčasťou tlačív DP právnických aj fyzických osôb je aj riadok,
v ktorom poskytovateľ podielovej dane súhlasí/nesúhlasíso zverejnením svojich úda-
jov (meno, priezvisko, bydlisko, ak je poskytovateľom fyzická osoba, resp. obchodné
meno alebo názov, sídlo, právna forma, ak je poskytovateľom právnická osoba).
Oznámenia o týchto údajoch od jednotlivých poskytovateľov bude prijímateľom po-
dielovej dane zasielať miestne príslušnýsprávca dane za všetkých poskytovateľov na
celom Slovensku v jednom oznámení v januári 2017 za rok 2016.

Podľa § 50 ods. 3 a 7, § 52zc a § 52zg ods. 4, 6 a 7 ZDP postup pri poskytnutí po-
dielovej dane u zamestnávateľa ostáva nezmenený v r. 2016 a 2017. Ak na základe
žiadosti zamestnanca zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zamestnancovi, za-
mestnanec podá Vyhlásenie o poukázaní podielovej dane do 30. 4. po skončení zda-
ňovacieho obdobia. Posúva sa účinnosť poskytovania podielovej dane prostredníc-
tvom zamestnávateľov o 2 roky (prvýkrát v r. 2018 za zdaňovacie obdobie 2017).

Podľa § 50 ods. 13 ZDP sa spresnila špecifikácia použitia prostriedkov podielovej
dane u prijímateľa v Obchodnom vestníku pri prekročení hranice prijatých prostried-
kov z podielovej dane vo výške 3 320 € vo forme:

� výška a druh výdavkov na účel použitia podľa § 50 ods. 5 ZDP;

� výška a druh výdavkov na prevádzku prijímateľa.
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9. Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom

na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2016

Pri výpočte základu dane za r. 2016 subjekty územnej samosprávy vychádzajú z vý-

sledku hospodárenia pred zdanením z celej činnosti, t. j. z (hlavnej) činnosti, na
ktorú boli zriadené, a súčasne aj zo zdaňovanej (vedľajšej hospodárskej) činnosti.
Úhrnný výsledok hospodárenia vykazujú na riadku 100 tlačiva DP, ktorého číselná
suma sa prenesie do riadku 1 tabuľky C1 v III. časti tlačiva DP, ktorú vypĺňajú orga-
nizácie nezriadené na podnikanie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Číselné údaje v DP sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené
riadky sa ponechávajú prázdne. Prvá časť DP obsahuje identifikačné údaje právnic-
kej osoby a druh DP s miestom na vyznačenie príslušného zdaňovacieho obdobia.
Druhá a tretia časť tlačiva DP obsahuje údaje týkajúce sa výsledku hospodárenia
a jeho konečnej transformácie na základ dane, ako aj samotný výpočet daňovej po-
vinnosti. Štvrtá časť DP obsahuje identifikačné údaje prijímateľov podielu zaplatenej
dane (príloha k IV. časti obsahuje ďalších prijímateľov podielovej dane), piata časť

obsahuje „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, podpisy štatutárneho orgánu da-
ňovníka, právneho nástupcu, splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej
podstaty. Šiesta časť obsahuje údaje na vrátenie prípadného daňového preplatku.

Príloha k § 30c ZDP obsahuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a úda-
je o projektoch výskumu a vývoja. Aj napriek tomu, že daňovník nerealizuje za zda-

ňovacie obdobie žiaden projekt výskumu a vývoja, do počtu príloh na strane 10

tlačiva DP uvedie prílohu k § 30c ZDP ako povinnú. Rovnaký postup dodrží aj

v prípade, ak nevenuje podiel zaplatenej dane dvom a viacerým prijímateľom

a nevyplní Prílohu k IV časti- Údaje o ďalších prijímateľoch, do počtu príloh uve-

die daňovník aj túto prílohu ako povinnú. Všetky údaje uvedené v DP sa uvádzajú
v eurách na dve desatinné miesta so zaokrúhlením podľa § 47 ods. 1 a 2 ZDP.

Riadok 100 a tabuľka C1

Na riadku 100 subjekty verejnej správy a územnej samosprávy účtujúce v sústave po-
dvojného účtovníctva uvádzajú výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej aj
z podnikateľskej činnosti (so znamienkom + zisk alebo so znamienkom – stratu). Údaj
z riadku 100 musí súhlasiť s údajom uvedeným na riadku 1 tabuľky C1 v III. časti DP.

Položka č. 1

Obec vykázala celkový súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov z celej činnosti
k 31. 12. 2016 vo výške 585 620,17 €. Celkový súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych ná-
kladov vykázala vo výške 583 920,41 €. Výsledok hospodárenia z celej činnosti – zisk so znamien-
kom mínus (+) vo výške 1 699,76 € uvedie na riadku 1 tabuľky C1 a súčasne tento údaj prenesie
do riadka 100 tlačiva DP.
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Výnosy z hlavnej činnosti obec vykázala za rok 2016 vo výške 495 820,13 €. Ide o príjmy z miest-
nych daní a poplatkov, výnosy z finančných vkladov, sankčné príjmy obce za oneskorené platby miest-
nych daní, podielový výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný príslušnýmdaňovým úradom,
dotácie zo ŠR, príjmy z nájomného a z predaja majetku.
Náklady z hlavnej činnosti vykázala obec vo výške 500 319,68 €. Zaúčtované náklady sa vzťahovali
k príjmom vykázaným z hlavnej činnosti vo forme výdavkov na výkon samosprávy, na prenesený vý-
kon štátnej správy, na údržbu a zhodnocovanie majetku obce, výdavky na dotácie pre miestne občian-
ske združenia, výdavky k príjmom z prenájmu a výdavky k príjmom z predaja majetku obce.
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – „strata“ v sume – 4 499,55 € sa uvedie na riadku 2

tabuľky C1.

Výnosy zo zdaňovanej činnosti (vedľajšej hospodárskej a podnikateľskej činnosti) vykázala obec za
rok 2016 vo výške 89 800,04 €. Obec prevádzkuje maloobchodnú predajňu a prevádzku „Saunový
svet“ na základe živnostenského oprávnenia a má účasť aj v inej obchodnej spoločnosti.
Náklady k výnosom zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti zaúčtovala obec vo výške
83 600,73 €. Výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti „zisk“ v sume + 6 199,31 € uvedie
na riadku 3 tabuľky C1.

Súčet r. 2 (– 4 499,55) a r. 3 (+ 6 199,31) tabuľky C1 sa musí rovnať číselnému údaju uvedenému
na riadku 1 tabuľky C1 (+ 1 699,76 €), ktorý je súčasne zhodný s riadkom 100 tlačiva DP ako celkový
výsledok hospodárenia obce.
Na r. 4 tabuľky C1 obec uvedie zisk z predaja majetku. Obec predala v r. 2016 pozemok za 5 000 €,
ktorý nadobudla v obstarávacej cena v r. 2000 za 3 500€.
Dosiahnutý zisk z predaja majetku podľa § 17 ods. 16 ZDP, ktorý sa využíval len na príjmy, ktoré neboli
predmetom dane, sa uvedie vo výške 1 500 € (5 000 - 3 500) na r. 4 tabuľky C1. Údaj uvedený na tom-
to riadku má len informatívny charakter. Obce a VÚC majú príjmy z predaja majetku oslobodené od
dane podľa § 13 ods.1 písm. e) ZDP.
Na r. 5 tabuľky C1 sa uvádzajú príjmy z nájomného neznížené o daňové výdavky a príjmy z reklám.
Obec v r. 2016 prijala sumu 2 000 € za reklamný banner firmy patriacej miestnemu podnikateľovi. Prí-
jem z reklamy je súčasťou výsledku hospodárenia uvedeného na r. 100 a súčasne je aj zdaniteľným
príjmom. Súčasne obec účtovala v r. 2016 o prijatom nájomnom od podnikateľského subjektu za bu-
dovu bývalej hasičskej zbrojnice vo výške 6 000 €. Príjem z nájomného je v obci oslobodený od dane
a ak je súčasťou r. 100 tlačiva DP, bude súčasne uvedený na r. 230 tlačiva DP. Na r. 5 tabuľky C1 obec
uvedie celkom sumu 8 000 € (6 000 + 2 000).

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi

príjmami a výdavkami

Riadok 110

Riadok slúži na vyčíslenie tých súm, ktoré neoprávnene skrátili príjmy, a tiež na vyčís-
lenie rozdielu pri použití cien obvyklých medzi tuzemskými aj zahraničnými závislými
osobami, ako aj na vyčíslenie nepeňažných plnení, o ktorých nebolo účtované vo vý-
sledku hospodárenia.
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Položka č. 2

Obec v rámci podnikateľskej činnosti poskytla služby svojej prepojenej obchodnej spoločnosti za cenu
nižšiu, ako je cena obvyklá, pri použití metódy nezávislej trhovej ceny predstavoval rozdiel sumu
3 800 €, ktorý sa uvedie na r. 110. Rovnako je obec povinná viesť transferovú dokumentáciu v zmysle
Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia
používanejdaňovníkompodľa § 18 ods. 1 ZDP. Transferovú dokumentáciu majú povinnosť viesť nezis-
kové organizácie (teda aj obce) len v prípade podnikateľskej (zdaňovanej) činnosti a pri úprave zákla-
du dane podľa § 17 až § 29 ZDP.

Riadok 120

Na riadku 120 sa podľa § 17 ods. 19 písm. c) ZDP účinného od 1. 1. 2015 vykazujú
položky, ktoré u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre účely
ich zahrnutia do zdaniteľných príjmov sú podmienené skutočným prijatím a boli úč-
tované do výnosov v predchádzajúcich účtovných a zdaňovacích obdobiach, ale pri-
jaté boli v aktuálnom zdaňovacom období, za ktoré je podávané DP. Na tomto riad-
ku sa po prvýkrát od r. 2016 uvádzajú prijaté platby za marketingové štúdie a náklady
na prieskum trhu, ktoré sú podmienené u veriteľov – daňovníkov účtujúcich v podvoj-
nom účtovníctve – ich skutočným prijatím a zaúčtované do výnosov boli v r. 2015.
Obec neúčtovala vo výnosoch v r. 2015 ani v roku 2016 žiadne marketingové štúdie
ani náklady na prieskum trhu.

Upozornenie!

Na riadku 120 sa uvádzajú aj výnosové zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeš-

kania a paušálne náhrady spojené s vymáhaním pohľadávky podľa § 17 ods. 19 ZDP platného

do 31. 12. 2014, ktoré boli účtované do výnosov v r. 2014 a v predchádzajúcich účtovných ob-

dobiach a prijaté boli v r. 2016 a neskôr.

Položka č. 3

V roku 2014 obec účtovala do výnosov podnikateľskej činnosti zmluvnú pokutu v sume 65 €. Dlžník ju
uhradil až v apríli 2016. Pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane v roku 2016 prijatá
zmluvná pokuta v sume 65 € bude zvyšovať výsledok hospodárenia na r. 120 tlačiva DP.

V r. 2014 výnosová zmluvná pokuta neprijatá do konca zdaňovacieho obdobia znižovala základ dane
na r. 260 tlačiva DP.

Riadok 130

Na riadku sa vykazujú všetky daňovo neuznané náklady podľa § 19 a § 21 ZDP, ktoré
sú podrobnejšie špecifikované v tabuľke A uvedenej v III. časti DP. Súčasne sa tu vy-
kazujú aj náklady, ktoré boli vynaložené nad limit ZDP, resp. nad limit iných osobit-
ných predpisov. Číselný údaj uvedený na r. 130 musí súhlasiť s číselným údajom

uvedeným na r. 17 tabuľky A. Z uvedeného dôvodu odporúčame najskôr vyplniť ta-
buľku A v III. časti tlačiva DP.
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Tabuľka A – položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami

(k riadku 130 II. časti tlačiva)

Riadky A/1 a A/2

Obec v r. 2016 predala zmenku obstaranú v r. 2014 za 5 000 €, príjem z predaja
v r. 2016 bol vo výške 4 500 €. Strata z predaja finančného majetku vo výške 500 €

u obcí, u ktorých je príjem z predaja akéhokoľvek majetku (aj finančného) oslobodený
od dane, neovplyvní výsledok hospodárenia, pretože je súčasťou výsledku hospodá-
renia z vlastnej činnosti obce. Riadky 1 a 2 tabuľky A obec nevyplní.

Upozornenie!

Od 1. 1. 2016 novelou ZDP boli zadefinované nové vstupné ceny finančného majetku v § 25a ZDP
v závislosti od charakteru ich nadobudnutia. Nové vstupné ceny finančného majetku sa podľa pre-
chodných ustanovení novely ZDP účinnej od 1. 1. 2016 použijú na finančný majetok obstaraný od
1. 1. 2016. Ak bol finančný majetok obstaraný do 31. 12. 2015, pri jeho predaji od 1. 1. 2016 sa použije
ocenenie platné do 31. 12. 2015, teda pri predaji zmenky nadobudnutej pred 1. 1. 2016 sa použije ob-
starávacia cena.

Riadok A/3

Obec pri zahrnutí pohonných látok do základu dane v podnikateľskej činnosti postu-
povala v r. 2016 podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP. Spotrebu pohonných látok

(ďalej len „PHL“) zahrnula do základu dane vo výške 80 % paušálnych výdavkov
z celkového množstva nakúpených PHL za zdaňovacie obdobie. Daňovník môže
však postupovať ešte dvoma spôsobmi pri uplatnení nákladov na pohonné látky:

� na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z údajov o satelit-
nom sledovaní pohybu vozidla podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 2 ZDP, evidenciu
jázd by mal evidovať satelitný systém, daňovým výdavkom v tomto prípade môže
byť aj nadspotreba PHL;

� na základe spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení
o evidencii, resp. iného preukazného dokladu vydaného certifikovanou organizá-
ciou alebo na základe odporučeného údaja výrobcom alebo autorizovaným pre-
dajcom podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP, pričom je na rozhodnutí daňovníka,
pre ktorý spôsob sa rozhodne. Daňovým výdavkom v tomto prípade nemôže byť
nadspotreba PHL.

Položka č. 4

Za rok 2016 účtovala obec o nákupe PHL z podnikateľskej činnosti vo výške 3 500,20€, z toho 80 % vo
výške 2 800,16€ sú náklady na PHL uznané za daňový výdavok. Rozdiel vo výške 700,04 € (3 500,20
– 2 800,16) ako nedaňový výdavok je uvedený na r. A/3.
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Riadok A/4

Na riadku sa vykazuje rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej
nesplatenej časti a nižším príjmom z predaja alebo výškou opravnej položky, ktorá
by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP. Ak súčasťou postúpenej pohľa-
dávky je aj príslušenstvo k pohľadávke, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príj-
mov, uvedie sa na r. A/4 rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom
z jeho postúpenia.

Položka č. 5

Obec v r. 2016 predala príslušenstvo k pohľadávke – úrok z omeškania účtovaný do výnosov v roku
2015 vo výške 120 € za sumu 50 €. Rozdiel vo výške 70 € (120 – 50) nie je daňovým výdavkom, pre-
tože od 1. 1. 2016 je daňovým výdavkom pri predaji príslušenstvapohľadávky zahrnutého do zdaniteľ-
ných príjmov len suma do výšky príjmu z postúpenia.

Riadok A/5

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadáv-
ky podľa § 19 ods. 3 písm. p) ZDP sú daňovo uznané len do výšky 50 % vymoženej
sumy pohľadávky. Obec v r. 2016 nevymáhala pohľadávky prostredníctvom tretích
osôb, a teda neúčtovala ani o provízii za ich vymáhanie. Riadok A/5 nevyplní.

Riadok A/6

Výdavky na reprezentáciu (náklady na pohostenie, občerstvenie a dary) s výnim-
kou reklamných predmetov, ktorých hodnota neprevýši 17 € za jeden reklamný pred-
met, nie sú daňovým výdavkom.

Rovnako nie sú daňovým výdavkom ani darčekové reklamné poukážky, ktoré nemajú
charakter reklamného predmetu bez ohľadu na ich nominálnu hodnotu. Na tomto

riadku sa neuvádzajú reklamné predmety charakteru alkoholických nápojov

(vybraných druhov vín podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej

dani z alkoholických nápojov) do sumy 17 € za kus, ktorých suma prevyšujúca

5 % zo základu dane sa uvádza na riadku 304 tlačiva DP.

Položka č. 6

Obec v podnikateľskej činnosti poskytla svojim obchodným partnerom darčekové reklamné poukážky
na návštevu saunového sveta v hodnote 20 €/ks, v úhrnnej výške za zdaňovacie obdobie poskytla 30
takýchto poukážok v celkovej výške 600 €. Suma bude uvedená na r. A/6 ako nedaňový výdavok.

Riadok A/7

Na riadku sa vykazujú škody, ktoré nie sú daňovo uznané. Naďalej sa škody a manká

vzniknuté na majetku nepovažujú za daňové výdavky okrem škôd, ktoré vznikli v dô-
sledku živelnej pohromy, škôd spôsobených neznámym páchateľom v zdaňovacom
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období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou,okrem zostatkovej ceny HM
a NHM vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmu z náhrad vrátane prijatých úhrad
z predaja vyradeného majetku, stratného v maloobchodných predajniach na základe
ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru a okrem nezavinených úhynov
zvierat, ktoré nie sú považované za hmotný majetok. Škodou nie sú ani normy priro-
dzených úbytkov.

Položka č. 7

Obec účtovala o škode na prevádzke saunového sveta, ktorú spôsobil svojou nedbanlivosťou zamest-
nanec, vo výške 1 500 €. Zamestnancovi bola predpísaná náhrada škody vo výške 1 200 €, rozdiel

vo výške 300 € nie je daňovým výdavkom a bude uvedený na r. A/7. Majetok prevádzky nebol poistený.

Riadok A/8

Poskytnuté dary nie sú u poskytovateľa daňovým výdavkom vrátane zostatkovej
ceny trvale vyradeného majetku darovaním podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP. Obec
v roku 2016 neposkytla žiaden dar v podnikateľskej činnosti, ani nevyradila majetok
darovaním, riadok nevyplní.

Riadok A/9

Opravné položky (ďalej len „OP“) vytvorené v účtovníctve sú daňovým výdavkom
len v prípade, ak sú uvedené v § 20 ZDP. Daňovým výdavkom sú :

� OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii podľa § 20
ods. 10 až 12 ZDP;

� OP k nepremlčaným pohľadávkam v menovitej hodnote vzniknuté po 1. 1. 2004,
zahrnuté do zdaniteľných príjmov, s dobou splatnosti podľa § 20 ods. 14 ZDP nad
360 dní, 720 dní, 1 080 dní sa uznajú za daňové výdavky vo výške 20 %, 50 %
a 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva;

� OP podľa § 52 ods. 18 ZDP (nepremlčané, splatné od 1. 1. 2002 a zahrnuté do
príjmov do 31. 12. 2003, ak od ich splatnosti uplynie doba 2, resp. 3 roky, možno
uznať za daňový výdavok tvorbu OP vo výške 50 %, resp. 75 %);

� OP k príslušenstvu pohľadávky zahrnutému do zdaniteľných príjmov do

výšky 100 % menovitej hodnoty alebo neuhradenej časti, ak pohľadávka, ku

ktorej sa príslušenstvo viaže, je viac ako 1 080 dní po splatnosti podľa § 20

ods. 22 ZDP účinného od 1. 1. 2016 so spätným využitím pri podaní DP po

31. decembri 2015.

Ostatné OP tvorené podľa § 15 opatrenia č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovu-
jú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové or-
ganizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej
len postupy účtovania), účtované na ťarchu nákladov zvyšujú výsledok hospodárenia
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pri jeho transformácii na základ dane, pretože nie sú uznané za daňový výdavok pod-
ľa § 20 ZDP.

Položka č. 8

Obec v rámci podnikateľskej činnosti evidovala v účtovníctve pohľadávku v menovitej hodnote
10 000 € splatnú 20. 10. 2013. V roku 2014 účtovala do výnosov úrok z omeškania k tejto pohľadávke
vo výške 900 €. K 31. 12. 2016 vytvorila v účtovníctve OP k príslušenstvu pohľadávky – k úroku
z omeškania. Pohľadávka, ku ktorej sa príslušenstvoviaže, je k 31. 12. 2016 síce viac ako 1 080 dní po
splatnosti (splatnosť pohľadávky 20. 10. 2013), avšak príslušenstvo pohľadávky účtované do výnosov
v r. 2014 nebolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, OP k príslušenstvupohľadávky nie je daňovým vý-
davkom v r. 2016 a suma bude uvedená na r. A/9 tlačiva DP.

Riadok A/10

Rezervy, ktorých tvorba v účtovníctve je súčasne uznaná za daňový výdavok, sú
uvedené v § 20 ods. 9 ZDP. Patria sem:

� rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je po-
vinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca;

� rezervy na lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona;

� rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí;

� ostatné rezervy uvedené v § 20 ods. 9 písm. a) ZDP, ktorých tvorba v účtovníctve
subjektov verejnej správy sa nevyskytuje.

Ak sú vytvorené v účtovníctve obce iné rezervy účtované na ťarchu nákladov podľa
§ 20 ods. 9 postupov účtovania, tvoria položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia pri
jeho transformácii na základ dane. S účinnosťou od 1. 1. 2015 nie sú považované

za daňový výdavok rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie,

overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie da-

ňového priznania.

Položka č. 9

Obec v r. 2016 vytvorila v účtovníctve podnikateľskej činnosti rezervu na audit vo výške 3 000 €, ktorá
nie je daňovo uznaná a bude uvedená na r. A/10 tlačiva DP.

Riadok A/11

Na riadku sa vykazujú daňovo neuznané výdavky pri porušení podmienok fi-

nančného prenájmu. Od 1. 1. 2015 sa majetok obstaraný formou finančného prená-
jmu odpisuje ako každý bežne obstaraný majetok, napr. kúpou alebo na úver, a teda
daňovník mal povinnosť aj pri zmluvách o finančnom prenájme uzavretých do 31. 12.
2014 s účinnosťou od 1. 1. 2015 zaradiť takto obstaraný majetok do príslušnejodpiso-
vej skupiny a následne odpisovať podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Pri porušenípodmienok
zmluvy o finančnom prenájme podľa ustanovenia § 17 ods. 24 ZDP pôvodný nájomca
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zahrnie daňovú zostatkovú cenu predmetu finančného prenájmu do daňových výdav-
kov podľa ustanovení ZDP, ktoré riešia zahrnutie zostatkovej hodnoty majetku pri
jeho vyradení predajom, likvidáciou, v dôsledku škody, resp. krádeže. Pri uplatnení
výdavku vo forme zostatkovej hodnoty majetku v dôsledku predčasného ukončenia
zmluvy o finančnom prenájme sa teda uplatní:

� § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, podľa ktorého daňovým výdavkom je v plnej výške zos-
tatková hodnota majetku pri škode spôsobenej neznámym páchateľom v roku po-
tvrdenia polície o tejto skutočnosti alebo škoda spôsobená živelnou pohromou;

� pri ostatných druhoch škôd podľa § 19 ods. 3 písm. d) ZDP je daňovým výdavkom
škoda do výšky príjmu z prijatých náhrad a príjmu z predaja.

Položka č. 10

Obec v rámci podnikateľskej činnosti na základe zmluvy o finančnom prenájme uzavretej v septembri
2015 obstarala v auto. Dohodnutá doba prenájmu bola 36 mesiacov. Daňovník uplatňoval odpisy ma-
jetku podľa § 27 ZDP zo sumy 15 000€. K 30. 4. 2016 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmlu-
vy z dôvodu odkúpenia auta pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 5 000 €. Ak v priebehu
roka 2016 došlo k odkúpeniu auta pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 5 000 €, uvedená
suma predstavuje kompenzáciu, resp. sankciu za nezaplatené úroky, ktoré už lízingová spoločnosť
nemôže od nájomcu žiadať z dôvodu predčasného odkúpenia predmetu lízingu. Predmetná suma
nemôže zvýšiť obstarávaciu cenu a v súlade s § 21 ods. 2 písm. m) ZDP takáto kompenzácia ako
zmluvná pokuta nebude uznaným daňovým výdavkom. Pôvodný nájomca – obec po predčasnom od-
kúpenípokračuje v odpisovaníz pôvodnej vstupnej ceny. Suma 5 000 € bude uvedená na r. A/16. Ria-
dok A/11 nebude vyplnený, pretože predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu sa nepo-
važuje za porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme [neuplatní sa § 17 ods. 24 písm. a) ale-
bo b) ZDP].

Riadok A/12

Na riadku A/12 tabuľky A sa vykazujú od 1. 1. 2015 nedaňové výdavky charakteru ob-

starávacej ceny zásob vyradeného tovaru podľa nového ustanovenia § 21

ods. 2 písm. n) ZDP. Daňovým výdavkom pri vyradení tovaru nie je jeho obstaráva-
cia cena, ak ide o tovar klasifikovaný ako:

� nebezpečný výrobok podľa osobitného predpisu, ktorým je § 2 zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona o priestupkoch;

� obstarávacia cena tovaru so stanovenou dobou spotreby, ak pred jeho vyradením
nedošlo k postupnému znižovaniu ceny;

� obstarávacia cena tovaru, pri ktorom nie je stanovená doba spotreby, ak daňovník
nepreukáže príjem z predaja.

Výnimku z týchto nedaňových výdavkov predstavujú lieky po exspirácii, ktorých výdaj
je viazaný na lekársky predpis a potraviny bezplatne odovzdané Potravinovej banke
Slovenska, ktoré sú pri vyradení bežným daňovým výdavkom.
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Položka č. 11

Obec v prevádzke maloobchodnej predajne vyradila potravinársky tovar (potraviny po uplynutí doby
spotreby – jogurty a mliečne výrobky ) v obstarávacej cene 75,80 €, u ktorých postupne každý deň
znižovala cenu 3 dni pred exspiráciou. Ide o daňový výdavok, riadok A/12 obec nevyplní.

Riadok A/13

Na riadku A/13 tabuľky A sa uvádzajú úroky z úverov a pôžičiek medzi tuzemský-

mi a zahraničnými závislými osobami, ktoré presahujú 25 % ukazovateľa

EBITDA.

Tento ukazovateľ sa vypočíta ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením, ná-
kladových úrokov účtovaných na účte 562 a odpisov účtovaných na účte 551 ku kon-
cu zdaňovacieho obdobia, z ktorého sa vypočíta suma 25 % a k tejto sume sa porov-
ná výška úrokov u dlžníka účtovaná do nákladov voči závislej osobe, od ktorej pred-
metnú pôžičku alebo úver prijala. Obec neprijala pôžičku od závislých osôb v roku
2016, riadok nevyplní.

Riadok A/14

Na riadku A/14 vykazujú subjekty územnej samosprávy všetky náklady súvisiace

s príjmami oslobodenými od dane podľa § 13 ZDP (ide o náklady vzťahujúce sa
k základnej činnosti obcí, miest a VÚC vrátane nákladov súvisiacich s príjmami z pre-
daja a prenájmu majetku, ktoré sú oslobodené od dane). Súčasne sa na riadku uvá-
dzajú náklady súvisiace s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12
ods. 7 ZDP, a náklady súvisiace s príjmami, ktoré nie sú zahrnuté do základu

dane. Rovnako súčasťou riadka sú aj účtovné odpisy majetku, ktorý sa využíva

len na základnú činnosť obce.

Upozornenie!

Od 1. 1. 2016 podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP príjmami oslobodenými od dane, aj ak sú uvedené v

hlavnej činnosti neziskovej organizácie, nie sú:

� príjmy z predaja majetku,

� príjmy z nájomného,

� príjmy z reklám,

� príjmy z členských príspevkov,

za podmienky, ak nie sú oslobodené tieto príjmy od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) až f)

alebo ods. 2 ZDP,

� príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona

o športe.

Obce a VÚC majú oslobodené príjmy z prenájmu a predaja majetku podľa špecifického ustanovenia
§ 13 ods.1 písm. e) ZDP.
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Položka č. 12

Obec účtovala v analytickej evidencii v roku 2016 náklady vzťahujúce sa k oslobodeným príjmom ply-
núcim v súvislosti s výkonom základnej činnosti vo výške 500 319,68 € (pozri položka č. 1) a uvedie

ich na r. A/13. Súčasťou týchto nákladov sú náklady vzťahujúce sa k hlavnej činnosti obce a pomerná
časť výdavkov súvisiacich s prenájmom budovy vrátane vstupnej ceny predávaného pozemku
(3 500 €).

Riadok A/15

Na riadku A/15 sa uvádza pomerná časť nákladov súvisiacich s obstaraním,

technickým zhodnotením, prevádzkovaním, opravami, údržbou majetku, ktorý

sa používa nielen na podnikateľské, ale aj na súkromné účely podľa nového

§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Ak ide o odpisovaný majetok, pomernou časťou sa krátia aj
odpisy takéhoto majetku v nadväznosti na § 24 ods. 8 ZDP. Zákon v ustanovení dáva
možnosť na výber uplatniť pomer týchto nákladov vo výške 80 % daňové výdavky
a 20 % nedaňové výdavky bez povinnosti ďalšieho preukazovania. Ak daňovník
využije iný pomer využívania majetku, musí vedieť túto skutočnosť správcovi dane pri
daňovej kontrole preukázať. Ustanovenie sa netýka výdavkov osobného charakteru,
výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a postupu zamestnávateľa podľa § 5 ods. 3
písm. a) ZDP (auto poskytnuté zamestnancovi aj na súkromné účely, a zamestnáva-
teľ súčasne zamestnancovi zdaňuje 1 % zo vstupnej ceny vozidla každoročne
znižovanej o 12,5 %).

Položka č. 13

Obec ako zamestnávateľ v rámci podnikateľskej činnosti poskytla služobné auto vedúcemu prevádzky
Saunového sveta aj na súkromné účely. Obec má povinnosť pri zdanení postupovať podľa § 5 ods. 3
písm. a) ZDP a zdaňovať každý mesiac zamestnancovi 1 % z obstarávacej ceny vozidla každoročne
znižovanej o 12,5 %. Pri takomto postupe obec nekráti výdavky na obstaranie, opravy a udržiavanie,
prevádzkovanie a technické zhodnotenie auta ani odpisy a uplatňuje ich do daňových výdavkov plnej
výške. Táto položka nemá vplyv na úpravu základu dane.

Riadok A/16

Na riadku sa uvádzajú všetky ostatné náklady zaúčtované v účtovníctve, ktoré nespĺ-
ňajú podmienky daňových výdavkov alebo sú vynaložené nad limit ZDP, resp.

iných osobitných predpisov. Na riadku A/16 sa od 1. 1. 2016 uvádzajú aj výdav-

ky na víno, ktoré nesplnia charakter reklamného predmetu, teda hodnota jed-

nej fľaše presahuje 17 €.

Položka č. 14

Z položky č. 10 pri predčasnom odkúpenípredmetu finančného prenájmu vznikol obci náklad vo forme
zmluvnej pokuty platenej lízingovej spoločnosti vo výške 5 000 €, ktorý u obce ako dlžníka nie je daňo-
vým výdavkom a sumu obec uvedie na r. A/16.
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Riadok A/17

Číselný údaj z riadka 17 ako súčet riadkov 1 až 16 tabuľky A vo výške 510 889,72 €

bude súčasne prenesený na riadok 130 v II. časti tlačiva DP.

Riadok 140

Riadok vyplnia daňovníci v prípade, ak v účtovníctve zdaňovacieho obdobia, za ktoré
podávajú DP, zaúčtovali náklady, u ktorých je povinnosť zaplatenia v nadväznosti
na § 17 ods. 19 ZDP účinného od 1. 1. 2015 (kompenzačné platby, výdavky za ná-
jomné HM a NHM, výdavky na marketingové štúdie, provízie za sprostredkovanie
u prijímateľa služby, výdavky vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP
voči daňovníkom z nezmluvných štátov, výdavky za právne a poradenské služby, vý-
davky na získanie noriem a certifikátov okrem noriem a certifikátov do sumy 2 400 €,
ktoré sa zahrnú do základu dane po zaplatení jednorazovo, výdavky na sponzorské

u sponzora podľa § 50 a § 51 zákona č.440/2015 Z. z. o športe od 1. 1. 2016) a tie-
to neboli do konca zdaňovacieho obdobia 2016 zaplatené.

Upozornenie!

Na riadku 140 sa už neuvádzajú od 1. 1. 2015 v nákladoch účtované paušálne náhrady za vymáhanie
pohľadávky, zmluvné pokuty, úroky z omeškania a poplatky z omeškania, ktoré u dlžníka nie sú daňo-
vým výdavkom bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú zaplatené.

Položka č. 15

Obec v rámci podnikateľskej činnosti účtovala v r. 2016 o účtovných službách vo výške 1 800 €, ktoré
však do 31. 12. 2016 zaplatila len čiastočne vo výške 1 000 €. Rozdiel 800 € bude uvedený na r. 140
tlačiva DP, pretože ide o náklad, ktorý je u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
podmienený zaplatením.

Riadok 150

Na riadku daňovník vyčísľuje dočasný kladný rozdiel medzi odpismi uplatnenými

v účtovníctve a daňovými odpismi uplatnenými podľa § 27, resp. § 28 ZDP. Opač-
ný rozdiel sa premieta do riadka 250 tlačiva DP. Zásadné zmeny v odpisovaní HM
a NHM nastali od 1. 1. 2015 v § 22 až § 29 ZDP. Bolo zriadených až 6 odpisových
skupín uvedených v prílohe č.1 k ZDP, pričom len majetok zaradený v OS č. 2 a 3 sa
môže odpisovať rovnomerným aj zrýchleným spôsobom. Majetok zaradený v OS č. 1,
4, 5 a 6 sa odpisuje len rovnomerným spôsobom odpisovania. Zmeny zaradenia ma-
jetku do nových odpisových skupín a nové spôsoby odpisovania, nové koeficienty pre
zrýchlený spôsob odpisovania je potrebné urobiť aj pri majetku odpisovanom do
31. 12. 2014, pričom spätne sa odpisy neupravujú. Zmeny nastali aj v odpisovaní ne-
hnuteľností užívaných na viacero účelov, ktoré sa zaradia do OS č. 5 alebo 6 podľa
skutočného účelu využitia budovy.
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Spôsob uplatnenia účtovných odpisov sa nemenil.

Položka č. 16

Obec v rámci podnikateľskej činnosti uplatňovala účtovné odpisy vo výške 13 820 € a daňové odpisy
z podnikateľskej činnosti vo výške 14 140€.
Prehľad odpisov uplatnených v daňových výdavkoch sa vyznačuje v tabuľke B v III. časti tlačiva DP

a uvádzajú sa v nej tieto údaje:

r. 1 = Účtovné odpisy HM 13 820€
r. 2 = Daňové odpisy HM 14 140€
r. 3 = Na riadku sa vykazuje neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého HM podľa § 19 ods. 3
písm. a) ZDP, teda odpisy len do výšky výnosov z prenájmu.
Obec má príjmy z prenájmu oslobodené od dane, odpisy k prenajímanémumajetku nie sú zahrnuté do
daňových výdavkov, preto sa na obec § 19 ods. 3 písm.a) ZDP nevzťahuje a r.3 nebude vyplnený, uve-
die sa 0.
r. 4 = Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania 0. Obec neprerušila
daňový odpis na žiadnom majetku.
r. 5 = Pomerná časť ročného odpisu pri predaji HM 0€.
Ak by aj obec predala v r. 2016 majetok taxatívne vymenovaný v § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP, pri
predaji ktorého je daňovým výdavkom len výdavok do výšky príjmu z predaja a u ktorého sa môže
uplatniť do daňových výdavkov pomerná časť odpisov v roku predaja podľa § 22 ods. 12 ZDP účinného
od 1. 1. 2016, riadok 5 tabuľky B nebude vypĺňať, pretože má príjmy z predaja majetku oslobodené od
dane. Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. b) ZDP sa na obec nevťahuje.
r. 6 = Odpisy HM zahrnuté do ZD: [r. 2 (14 140) – r. 3 (0) – r. 4 (0) + r. 5 (0 )]= 14 140 €

Rozdiel medzi vyššímidaňovými a nižšímiúčtovnými odpismi vo výške 320 € (14 140 – 13 820) uvedie
obec na r. 250. Riadok 150 nebude vyplnený.

Podľa § 24 ods. 4 ZDP u hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti

používal na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, sa do výdavkov na zabezpeče-
nie zdaniteľného príjmu zahrnie iba pomerná časť odpisov. Ustanovenie sa aplikuje
práve na organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie, a teda aj na sub-
jekty územnej samosprávy.

Špecificky je riešená vstupná cena majetku pri začatí používania majetku na čin-

nosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane v neziskových organizáciách, a teda aj

v obciach a VÚC podľa § 25 ods. 1 písm. d) ZDP. Vstupná cena sa určí ako obstará-
vacia cena, cena vo výške vlastných nákladov alebo všeobecná cena pri majetku na-
dobudnutom dedením alebo cena podľa znaleckého posudku pri majetku nadobud-
nutom darovaním, pričom za roky nevyužívania hmotného a nehmotného majet-

ku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú. Lehota určená
na odpisovanie plynie od dátumu nadobudnutia majetku alebo preukázateľného uve-
denia majetku do užívania v rámci zdaňovanej alebo nezdaňovanej činnosti. Za roky,
v ktorých sa majetok nepoužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, nemožno
uplatňovať daňové odpisy a tieto odpisy nemožno ani presunúť do nasledujúcich
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rokov. V roku, v ktorom sa majetok začne evidovať v zdaňovanej činnosti, sa uplatní
odpis v plnej alebo pomernej výške v súlade s § 27 alebo § 28 ZDP ako v ďalších ro-
koch odpisovania. Ak teda bola napr. nehnuteľnosť v obci zaradená do užívania na-
príklad v r. 2008, ale nevyužívala sa na zdaňovanú činnosť (napr. na prenájom) a ná-
sledne v roku 2016 sa začala používať na zdaňovanú činnosť, uplatní sa v roku 2016
daňový odpis v plnej ročnej výške ako v 9. roku odpisovania.

Riadok 160

Na riadku sa uvádzajú kurzové rozdiely vyplývajúce z nezrealizovaných pohľadávok
a záväzkov v cudzej mene, u ktorých je povinnosť precenenia na reálny kurz k posled-
nému dňu účtovného a zdaňovacieho obdobia v zmysle § 7 postupov účtovania pro-
stredníctvom účtov 563 (kurzové straty), resp. 663 (kurzové zisky). Zaúčtované kur-
zové rozdiely sa uvedú na riadku 160 v prípade, ak daňovník priamo na úvodnej stra-
ne tlačiva DP označí, že začal alebo ukončil zahrnovanie takýchto kurzových rozdie-
lov do základu dane až v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k platbe alebo odpisu
záväzku, alebo k inkasu, alebo odpisu pohľadávky podľa § 17 ods. 17 ZDP. Ak da-
ňovník zahrnie kurzové rozdiely na základe účtovníctva bez označenia na úvodnej
strane tlačiva DP, kurzové rozdiely sú súčasťou výsledku hospodárenia bez vplyvu
na základ dane. Riadok obec nevyplní, pretože pri účtovaní kurzových rozdielov vy-
chádzala z účtovného postupu, keď vzniknuté kurzové rozdiely sú súčasťou výsledku
hospodárenia na riadku 100 tlačiva DP.

Riadok 170

Na riadku sa uvádza rozdiel (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňov-

níka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu podľa § 17 ods. 8 ZDP a úprava základu

dane pri podnikových kombináciách – pri predaji podniku (§ 17a), nepeňažnom
vklade (§ 17b, § 17d) a zrušení bez likvidácie (§ 17c, § 17e). Vecná náplň tohto riadka
musíbyť rozčlenená v osobitnej prílohe.Obec riadok nevyplní, lebo o takýchto skutoč-
nostiach neúčtovala.

Riadok 180

Náplňou riadku sú ostatné položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (riadok
100) neuvedené v r. 110 až 170. Vecná náplň tohto riadku sa uvedie v Mieste pre
osobitné záznamy daňovníka.

Položka č. 17

Obec k 31. 12. 2016 evidovala v podnikateľskej činnosti záväzok za tovar vo výške 3 000 € splatný
9. 1. 2014. Záväzok je k 31. 12. 2016 viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní po splatnosti. K 31. 12.
2015 obec zvýšila základ dane o 20 % hodnoty neuhradeného záväzku v sume 600 € (3 000 x 20 %),
k 31. 12. 2016 zvýši základ dane o 30 % hodnoty záväzku, teda o 900 € (3 000 x 30 %), v úhrne
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k 31. 12. 2016 musí byť zvýšený základ dane o 50 % hodnoty neuhradeného záväzku z rokov 2015
a 2016, čo je suma 1 500 € (600 € v r. 2015 a 900 € v r. 2016).

Riadok 200

Výsledná suma všetkých položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia za zdaňovacie
obdobie roku 2016 (súčet riadkov 110 až 180) je vo výške 516 454,72 €.

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi

príjmami a výdavkami

Riadok 210

Na riadku sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP
(prijaté dary – s výnimkou darov prijatých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
prijatých od držiteľa, dedičstvo, prijaté podiely na zisku, podielová daň a pod.), ak sú

súčasťou výsledku hospodárenia. Riadok vyplnia bežné podnikateľské subjekty,
ak ho naplnia.

Riadok 220

Riadok 220 je špecificky určený pre príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňov-

níkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak sú súčasťou riadka
100 a nie sú uvedené na riadku 210. Predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP nie je

podiel zaplatenej dane podľa § 50 ZDP venovaný vybraným prijímateľom (uvede-
ným v § 50 ods. 4 ZDP).

Subjekty územnej samosprávy nie sú zaradené medzi prijímateľov podielovej dane,
nemôžu dosiahnuť takéto príjmy. Predmetom dane nie je ani príjem získaný dede-

ním alebo darovaním a príjem z podielov na zisku, vyrovnacích podielov a po-

dielov na likvidačnom zostatku vykázaných v účtovníctve po 1. 1. 2004.

Položka č. 18

Obec prijala od svojej obchodnej spoločnosti, v ktorej je 30 % vlastníkom,podiely na zisku vykázanom
v účtovníctveza r. 2014 a 2015 v sume 4 000 €. Prijaté podiely na zisku účtované na účte 668 – Ostat-
né finančné výnosy nie sú predmetom dane, pretože boli vykázané vo výsledku hospodárenia
po 1. 1. 2004. Suma sa uvedie na r. 220 tlačiva DP ako príjem,ktorý nie je predmetom dane v nadväz-
nosti na § 12 ods. 7 písm. c) ZDP.

Riadok 230

Na riadku 230 sa uvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ZDP, ak sú sú-

časťou riadka 100. Je to nosný riadok všetkých organizácií nezriadených alebo

nezaložených na podnikanie, ktoré tu uvádzajú príjmy súvisiace so základnou
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činnosťou, na ktorú boli zriadené. Obce, VÚC tu uvádzajú aj príjmy z predaja a prená-
jmu majetku, ktoré sú oslobodené od dane v nadväznosti na § 13 ods. 1 písm.e) ZDP.

Položka č. 19

Na riadku 230 obec uvedie príjmy, ktoré súvisia s jej základným poslaním,príjmy z nájomného a príjmy
z predaja pozemku, ako aj z predaja zmenky účtovanej ako o cennom papieri, ktoré sú oslobodené od
dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) a e) ZDP. Za rok 2016 dosiahla obec príjmy súvisiace so základnou
činnosťou vrátane príjmov z prenájmu a predaja majetku vo výške495 820,13 € (pozri položku č. 1).

Riadok 240

Príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 ods. 6 ZDP sa už od roku 2004 u subjektov
územnej samosprávy považujú zrazením a odvedením dane platiteľom za splnenie

daňovej povinnosti a nezapočítavajú sa do výslednej daňovej povinnosti.

Súčasne tento recipročný riadok k riadku 160 obsahuje kurzové rozdiely (kurzové

zisky) vyplývajúce z nezrealizovaných pohľadávok a záväzkov, ktoré budú zahr-
nuté do základu dane podľa § 17 ods. 17 ZDP až v zdaňovacom období, v ktorom
dôjde k platbe alebo odpisu záväzku, resp. k inkasu alebo odpisu pohľadávky.

Položka č. 20

Obec účtovala v zdaňovacom období roku 2016 do výnosov (riadok 100 tlačiva DP) úroky z osobitne
vedeného podnikateľského účtu a z bežného účtu v celkovej výške 78 €. Banka (platiteľ dane) zrazila
a odviedla zrážkovú daň podľa § 43 ods. 1 ZDP vo výške 19 % (14,82 €) Obec uvedie na r. 240 sumu
78 €, pretože daňová povinnosť je u tohto príjmu vyrovnaná zrazením a odvedením dane bankou.

Položka č. 21

Obec účtovala v r. 2016 do výnosov úrokové výnosy z držby dlhopisov v sume 1 200 €, z ktorých od-
viedla 10. 12. 2016 zrážkovú daň vo výške 19 % (najneskorší termín na odvod zrážkovej dane je sta-
novený zákonom do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podľa § 43 ods. 15 ZDP samotným
platiteľom).
Súčasne je obec povinná v rovnakej lehote do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia 2016 (teda
do 30. 1. 2016) oznámiť správcovi odvod zrážkovej dane na tlačive Oznámenie platiteľa dane podľa

§ 43 ods. 15 ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3

písm. i) a l) zákona zverejnenom na stránke www.financnasprava.sk v časti Daňové a colné tla-

čivá Katalóg elektronických formulárov. Oznámenie sa podáva až po skončení zdaňovacieho

obdobia v lehote do 30 dní samotnou obcou ako samoplatiteľom. Zdaneniu zrážkovou daňou
a oznámeniu podliehajú príjmyz výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok tuzemských aj zahra-
ničných a rovnako aj príjmy z predaja tuzemských aj zahraničných dlhopisov a pokladničných
poukážok. Suma 1 200 € bude tiež uvedená na r. 240 tlačiva DP.
Spolu na r. 240 tlačiva DP bude uvedená suma 1 278 € (položka č. 20 a 21).
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Riadok 250

V recipročnom riadku k riadku 150 sa vykazuje rozdiel medzi vyššími daňovými

a nižšími účtovnými odpismi. Obec tu uvedie sumu 320 € (pozri tabuľka B položka
č.16 príkladu).

Riadok 260

Do riadka 260 tlačiva DP sa od 1. 1. 2015 uvádzajú všetky výnosové položky u veri-
teľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, ktoré sú podmienené aj ich sku-
točným prijatím pre účely ich zahrnutia do základu dane a o ktorých bolo účtované vo
výnosoch v aktuálnom zdaňovacom období.

Od 1. 1. 2015 ide o jedinú výnosovú položku v nadväznosti na § 17 ods. 19 písm. c)
ZDP a tou sú marketingové štúdie a náklady na prieskum trhu, ktoré sú u veriteľa
zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady.

Upozornenie!

Na riadku 260 sa uvádzajú aj prijaté výnosové zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky

z omeškania a paušálne náhrady spojené s vymáhaním pohľadávky podľa § 17 ods. 19 ZDP

platného do 31. 12. 2014, ktoré boli účtované do výnosov v r. 2014 a v predchádzajúcich účtov-

ných obdobiach a prijaté boli v r. 2015 a neskôr.

Položka č. 22

Obec ešte v r. 2013 účtovala do výnosov zmluvnú pokutu vo výške 250 €, ktorú jej dodávateľ uhradil až
v máji 2016. Suma bude uvedená na r. 260 tlačiva DP.

Riadok 270

S účinnosťou od 1. 1. 2015 podľa § 17 ods. 19 ZDP daňovými výdavkami po zaplate-

ní sú u dlžníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva:

� výdavky na kompenzačné platby,

� výdavky za nájomné HM a NHM voči fyzickej aj právnickej osobe,

� výdavky na marketingové štúdie,

� provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby do limitu 20 % z hodnoty spro-
stredkovaného obchodu,

� výdavky vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP voči daňovníkom
z nezmluvných štátov,

� výdavky za právne a poradenské služby,

� výdavky na získanie noriem a certifikátov okrem noriem a certifikátov do sumy
2 400 €, ktoré sa zahrnú do základu dane po zaplatení jednorazovo v nadväznosti
na nové znenie § 17 ods. 19 ZDP.
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Od 1. 1. 2016 sú podmienené zaplatením u sponzora aj výdavky na sponzorské.

Ak o všetkých vymenovaných nákladoch bolo účtované v minulých zdaňovacích ob-
dobiach, uhradené boli do konca aktuálneho zdaňovacieho obdobia (2016), uvedú sa
na r. 270 tlačiva DP.

Upozornenie!

Na riadku 270 sa uvádzajú nákladové zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania
a paušálne náhrady spojené s vymáhaním pohľadávky podľa § 17 ods. 19 ZDP platného do 31. 12.
2014, ktoré boli účtované do nákladov v r. 2014 a v predchádzajúcich účtovných obdobiach a zaplate-
né boli v r. 2015 a neskôr.

Ide o zmluvné pokuty, úroky z omeškania s výnimkou tých, ktoré sú platené bankám,
poplatky z omeškania, paušálne náhrady spojené s vymáhaním pohľadávky a kom-
penzačné platby podľa osobitného predpisu podľa § 17 ods. 19 ZDP, ako aj provízie
a nájomné voči fyzickej osobe, o ktorých bolo účtované v nákladoch v predchádzajú-
cich zdaňovacích obdobiach (rok 2014 a roky predchádzajúce) a dlžník ich v zdaňo-
vacom období, za ktoré sa podáva DP, skutočne uhradí. Súčasťou tohto riadku sú aj
všetky druhy výdavkov, u ktorých bola povinnosť zaplatenia podľa zákona platného
do 31. 12. 2003 (bývalý § 24 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov), o ktorých bolo účtované v týchto zdaňovacíchobdobiach, ale zaplatené boli až
v roku 2015.

Položka č. 23

Obec v rámci podnikateľskej činnosti v roku 2015 účtovala do nákladov nájomné vo výške 1 500 € voči
inej právnickej osobe (podnikateľskému subjektu), ktoré však uhradila až v máji 2016. Suma bude uve-
dená na r. 270 tlačiva DP.

Riadok 280

Na riadku sa vykazuje úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňov-

níka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie podľa
§ 17 ods. 8 ZDP a od 1. 1. 2010 aj úprava základu dane pri podnikových kombiná-

ciách, ktorými sú predaj podniku podľa § 17a, nepeňažný vklad podľa § 17b a § 17d
a zrušenie daňovníka bez likvidácie s právnym nástupcom podľa § 17c a § 17e ZDP.
Riadok obec nevyplní, pretože takéto transakcie neuskutočnila.

Riadok 290

Na riadku sa vykazujú ostatné položky znižujúce výsledok hospodárenia, ktoré
nie sú konkrétne uvedené v predchádzajúcich riadkoch 210 až 280. Vecná náplň toh-
to riadka sa uvedie v Mieste pre osobitné záznamy daňovníka.

Položka č. 24

Obec v roku 2015 zvýšila základ dane o 20 % hodnoty neuhradeného záväzku za obstaraný tovar
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vo výške 400 €. Celková hodnota záväzku bola 2 000 € (2 000 x 20 %) a k 31. 12. 2015 bol záväzok
viac ako 360 dní po splatnosti, v r. 2016 celý záväzok obec uhradila, suma 400 € bude uvedená
na r. 290 tlačiva DP.

Riadok 300

Medzisúčet položiek znižujúcich výsledok hospodárenia ako súčet riadkov 210 až
290 tlačiva DP v príklade je vo výške 503 568,13 €.

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

Riadky 301 až 305

Na riadku 301 sa vykazuje základ dane, ktorý sa vypočíta zo súčtu riadku 100 (výsle-
dok hospodárenia), riadku 200 (súčet položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia),
od ktorého sa odpočíta riadok 300 (súčet položiek znižujúcich výsledok hospodáre-
nia). Základ dane obce v zdaňovacom období roku 2016 vo výške 14 586,35 € uvedie
na riadku 301.

Riadok 302 vyplní daňovník, ktorý nesplní podmienku vykázanej výšky základu dane
12 000 € a viac uvedeného na riadku 301 pre možnosť uplatnenia celého ročného od-
pisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou
48 000 € a viac (§ 17 ods. 34 ZDP).

Rovnako vyplní riadok aj daňovník, ktorý nesplní podmienku výšky základu dane uve-
deného na riadku 301 (14 400 € a viac) pre možnosť uplatnenia nájomného pri opera-
tívnom prenájme osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17
ods. 35 ZDP). Uvádza sa tu suma, ktorá zvyšuje základ dane. Ustanovenia sa týkajú
hlavne podnikateľských subjektov (ide o tzv. „daň z luxusu“). Za rok 2016 vyplnia

riadok 302 aj daňovníci, ktorí poskytli sponzorské podľa § 50 a § 51 zákona

č. 440/2015 Z. z. o športe a na riadku 301 vykázali daňovú stratu.

Obec riadok nevyplní, pretože vykázala kladný základ dane vo výške nad 12 000 € aj
nad 14 400 € a sponzorské neposkytla v roku 2016.

Na riadku 303 sa uvádza suma dobrovoľných členských príspevkov vyplývajúcich
z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá prevyšuje limit 5 % zo základu
dane.

Obec riadok nevyplní, neposkytla žiaden príspevok v rámci podnikateľskej činnosti.

Na riadku 304 sa u daňovníka, ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výro-

ba alkoholických nápojov, uvádza suma reklamných predmetov do výšky 17 € za kus
(tichých a šumivých vín definovaných v § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotreb-
nej dani alkoholických nápojov), ktorá presiahne 5 % zo základu dane vykázaného na
r. 301. Obec neposkytla reklamné predmety charakteru vína, riadok nevyplní.
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Na riadku 305 sa uvádza v úhrne suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37
ZDP pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy uza-
tvorenej medzi daňovníkom ako zamestnávateľom a žiakom alebo jeho zákonným
zástupcom podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec riadok nevyplní, pretože túto činnosť
nerealizovala.

Základ dane alebo daňová strata

Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata po úprave o položky uve-
dené na r. 302 až 305, v príklade suma 14 586,35 €.

Následne na r. 320 sa uvádza časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej ob-
chodnou spoločnosťou pripadajúca na komplementára alebo spoločníka verejnej ob-
chodnej spoločnosti. Obec riadok nevyplní.

Na r. 330 sa uvádza prvá z metód zamedzenia dvojitého zdanenia – metóda vyňatia.
Obec riadok nevyplní, nedosahovala príjmy v zahraničí, ktoré by podliehali tejto metó-
de zamedzenia dvojitého zdanenia.

Na r. 400 sa uvádza základ dane alebo daňová strata po úprave (znížení) o položky
uvedené na r. 320 a 330. V príklade ide o rovnakú sumu ako je uvedená na r. 310 =
14 586,35 €.

Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na riadku 400

Riadok 410 – Odpočet daňovej straty

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich zdaňo-
vacích obdobiach v nadväznosti na § 30 ods. 1 ZDP môžu od 1. 1. 2004 využiť aj or-
ganizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie, teda aj obce. Odpočítať

však možno len daňovú stratu zo zdaňovanej činnosti. Súčet daňových strát

vykázaných v rokoch 2010 až 2013 sa môže počínajúc zdaňovacím obdobím zača-
tým najskôr od 1. 1. 2014 odpočítať len vo výške 1/4 rovnomerne počas štyroch

bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období.

V r. 2016 sa teda uplatňuje odpočet v poradí tretej štvrtiny súčtu daňových strát vyká-
zaných v rokoch 2010 až 2013, ak je v r. 2016 vykázaný dostatočný základ dane. Sú-
časne sa v tabuľke D vykazuje aj strata dosiahnutá prvýkrát v zdaňovacom období
počínajúc1. 1. 2014, ktorú je možné rovnako odpočítať len rovnomerne počas štyroch
bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období.

Na r. 420 sa vykazuje základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený
na eurocenty nadol.
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Položka č. 25

Obec vykázala v r. 2010 z podnikateľskej činnosti stratu vo výške 1 200 €, v r. 2011 stratu vo výške
820 €, v r. 2012 a 2013 vykázala základ dane. V r. 2012 a 2013 odpočítalačasť daňovej straty vykáza-
nej v rokoch 2010 a 2011 vo výške 1 220 €. Úhrn neuplatnených strát z rokov 2010 až 2013 podľa sta-
vu k 1. 1. 2014 bol vo výške 800€ (1 200 + 820 – 1 220).
V roku 2014 vykázala obec opäť daňovú stratu vo výške 2 600 € a v roku 2015 základ dane vo výške
13 869 €. V tomto roku uplatnila v poradí druhú štvrtinu úhrnu daňových strát z rokov 2010 až 2013
vo výške 200€ (800/4) a v poradíprvú štvrtinu straty vykázanej za rok 2014 vo výške 650€ (2 600/4).
Za rok 2016 je vyčíslený základ dane na r. 400 vo výške 14 586,35 €. Obec si uplatní odpočet v poradí
tretej štvrtiny úhrnu daňových strát z rokov 2010 až 2013 vo výške 200 € (800/4) a v poradídruhú štvrti-
nu straty vykázanej za rok 2014 vo výške 650 € (2 600/4). Spolu odpočet straty na riadku 410 bude vo
výške 850 € (200+650) a súčasne vyplní tabuľku D, pričom suma z r. 2 stĺpca 7 tabuľky D (850 €)

sa prenesie do riadka 410 tlačiva DP (pozri vyplnené tlačivo DP pre rok 2016).

Riadok 500

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty sa uvádza na riadku 500 a zaokrúhľuje
sa rovnako ako samotná daň na eurocenty nadol.

Na riadku 500 uvedie obec základ dane po odpočítaní1/4 daňovej straty z úhrnu ne-
uplatnených daňových strát z rokov 2010 až 2013 a jednej štvrtiny straty vykázanej
v r. 2014 v celkovej výške 13 736,35 €.

Zníženie základu dane

Na nový r. 501 sa uvádza odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP.
Prenáša sa tu suma uvedená z r. 7 prílohy k § 30c. Obec riadok nevyplní, nevykoná-
vala výskum a vývoj.

Na r. 510 sa uvádza základ dane znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj,
obec tu uvedie rovnakú sumu ako na r. 500 = 13 736,35 €.

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu

dane zaplatenej v zahraničí

Riadok 550

Sadzba dane podľa § 15 písm. b) ZDP je v zdaňovacom období 2016 vo výške 22 %

a uvedie sa na r. 550.

Upozornenie!

Počínajúc zdaňovacím obdobím začatým najskôr 1. 1. 2017 sa sadzba dane z príjmov právnic-

kých osôb znižuje zo sumy 22 % na sumu 21 %.
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Riadok 600

Tu sa uvádza daň pred uplatnením úľav na dani. Obec uvedie sumu 3 021,99 €

(13 736,35 x 22 %).

Úľavy na dani – riadky 610, 700

Na riadku 610 sa uvádza výška úľav na dani, obce a mestá riadok nevypĺňajú,
keďže nečerpajú úľavy na dani. Číselný údaj na riadku 700 tlačiva DP bude rovnaký
s riadkom 600 vo výške = 3 021,99 €.

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Riadok 710

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí najviac do sumy uvedenej na riadku 700 ako
druhá z metód zamedzenia dvojitého zdanenia sa prevažne uplatňuje u klasických
podnikateľských subjektov, preto nebude v príklade tento riadok vyplnený.

Riadok 800

Výška daňovej povinnosti za rok 2016 bude totožná s riadkom 600 a 700 a na riad-
ku 800 uvedie obec sumu 3 021,99 €. Súčasne rovnakú sumu uvedie na r. 1050, pre-

tože obec je oslobodená od platenia daňovej licencie.

Upozornenie!

Riadky 810, 820, 900, 910, 920 a 1000 tlačiva DP organizácie nezriadené alebo nezaložené na

podnikanie nevyplnia, pretože nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu, čo vyznačujú aj na pr-

vej strane tlačiva DP znamienkom „x“ – Neplatenie DL podľa § 46b ods. 7 ZDP.

Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Riadok 1010

Podľa § 42 ods. 1 až 3 ZDP platia právnické osoby preddavky na daň v bežnom zda-
ňovacom období z daňovej povinnosti vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie ob-
dobie štvrťročne vo výške 1/4, ak výška ich daňovej povinnosti v predchádzajúcom
zdaňovacom období bola v rozsahu od 2 500 € do 16 600 €, resp. mesačne vo výške
1/12, ak výška ich daňovej povinnosti bola viac ako 16 600 €. Preddavky sa zaokrúh-
ľujú v zmysle § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nadol.

Položka č. 26

Obec z podnikateľskej činnosti platila z poslednej známej daňovej povinnosti (z roku 2015) štvrťročné
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preddavky na daň vo výške 762,79 €. Celkovo na preddavkoch do 31. 12. 2016 zaplatila sumu
3 051,16 € (762,79 x 4). Suma sa uvedie na r. 1010.

Riadok 1020

Úhrn preddavkov na zabezpečenie dane zrazených podľa § 44 ZDP sa uvádza na
tomto riadku. U subjektov územnej samosprávy sa tento inštitút v praxi nevyužíva,
riadok nebude vyplnený.

Riadok 1030

Všetky príjmy zdanené zrážkou podľa § 43 ZDP sa u organizácií nezriadených na
podnikanie považujú zrazením a odvedením dane platiteľom za vyrovnanie daňovej
povinnosti podľa § 42 ods. 6 ZDP. Riadok 1030 teda títo daňovníci nevypĺňajú.

Riadok 1040

Uvádza sa tu celková suma preddavkov na daň z riadkov 1010 + 1020 + 1030. Obec
uvedie na riadku sumu z r. 1010 vo výške 3 051,16 €.

Riadok 1050

Na riadku sa uvedie výsledná daňová povinnosť prenesená z riadka 800 vo výške
3 021,99 €.

Riadok 1100, 1101

Ak výsledná daňová povinnosť na riadku 1050 je vyššia ako úhrnná suma preddavkov
z riadka 1040, nedoplatok dane sa uvedie na riadku 1100 so znamienkom plus (+).

Ak nastane opačná situácia, na riadku 1101 sa uvedie preplatok so znamienkom (–).
Obec uvedie na r. 1101 preplatok na dani (po odpočítanípreddavkov za rok 2016) vo
výške 29,17 € ako preplatok na dani, o ktorého vrátenie si požiada prostredníc-

tvom VI. časti tlačiva DP- Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

Riadok 1110

Daň na účely výpočtu preddavkov na daň na bežné zdaňovacie obdobie (2017) sa
uvedie na riadku 1110, pričom základňou pre výpočet preddavkov je posledná známa
daňová povinnosť, ktorou je daňová povinnosť z aktuálne vyplneného tlačiva DP za
rok 2016.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 6 ZDP je daň vypočí-
taná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (r. 500) uvedeného v DP podanom
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za zdaňovanie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na
ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej

v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, zníženáo úľavy na
dani (riadok 610), o zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 710 tlačiva DP) a o daň
vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok (r. 1030 tlačiva DP). Keďže novelou
ZDP účinnou od 1. 1. 2017 sa znižuje sadzba dane z príjmu právnických osôb z 22 %
na 21 %, aj preddavky na daň z príjmov platené počnúc zdaňovacím obdobím zača-
tým od 1. 1. 2017 sa vypočítajú z poslednej známej daňovej povinnosti (z r. 2016) už
sadzbou dane 21 %.

Položka č. 27

Výpočet základne pre vyčísleniepreddavkov na rok 2017 na r. 1110 je nasledovný: Riadok 500 (základ
dane vo výške 13 736,35 €) vynásobený sadzbou dane vo výške 21 % (r. 550 platný od 1. 1. 2017), od
ktorého sa odpočíta r. 610 (úľavy na dani 0), r. 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí 0) a r. 1030
(daň vyberaná zrážkou 0) = 2 884,63 €, suma sa uvedie na riadok 1110 tlačiva DP.

Obec v roku 2017 bude platiť štvrťročné preddavky na daň nasledovne:

1. preddavok za I. štvrťrok 2017 z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2015 vyčíslený ako
základ dane z riadka 500 – r. 610(0) – r. 730(0) – r. 1 030(0) vo výške 13 869 x 21 % =
2 912,49 / 4= 728,12 €;

2. Po podaní DP za rok 2016 vyrovnanie preddavku za I. štvrťrok 2017 v lehote do 30. 4. 2017 vyčís-
lený ako rozdiel preddavku v bode 1 (suma 728,12) – preddavok vyčíslenýv bode 3 (suma 721,15)
= 6,97 € ako preplatok na preddavku za I. štvrťrok 2017, ktorý sa môže vyrovnať odpočíta-

ním z preddavku za II. štvrťrok 2017 alebo sa na základe žiadosti daňovníka vráti;

3. preddavok za II. až IV. štvrťrok 2017 vo výške 2 884,63€/4 = 721,15 €.

Dodatočné daňové priznanie

Riadky 1120 až 1150

Uvedené riadky sa vyplnia len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné DP.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 ZDP je daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok
oprávnený vyhlásiť v DP v lehote na jeho podanie, že suma zodpovedajúca 2 %, resp.
1 % z daňovej povinnosti z r. 1050 zaokrúhlená podľa § 47 ods. 1 ZDP minimálne vo
výške 8 €, sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Ak daňovník,
ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane po 31. decembri 2016
a v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na po-
danie tohto daňového priznania:
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� daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane z r. 1050
nímurčeným daňovníkom,môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %;

� ak daňovníkneposkytne finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej
dane z r. 1050, je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %

zaplatenej dane.

Položka č. 28

Obec vykázala daňovú povinnosť na riadku 1050 vo výške 3 021,99 €. Pretože však do lehoty na poda-
nie DP neposkytla žiaden finančný dar inej právnickej osobe, môže venovať podielovú daň len vo výš-
ke 1 % z riadka 1050, čo je suma 30,21 €, ktorú uvedie na r. 3 tabuľky uvedenej na strane 9 tlačiva DP.
Na riadok 4 uvedie počet prijímateľov, ktorým túto sumu rozdelila (1 prijímateľ). Obec venovala podiel
zaplatenej dane miestnemu občianskemu združeniu so zameranímna športovú činnosť. Obec súhlasi-
la so zverejnením svojich údajov poskytovateľovi podielovej dane, čo vyznačila znamienkom „x“ na
strane 9 tlačiva DP.

Položka č. 29

Obec vyplní aj tabuľku I tlačiva DP na riadku 2 stĺpca 1, pretože poskytla svojej prepojenej spoločnosti
služby v celkovej výške výnosov 5 965,20 €. Súčasne skutočnosť, že je prepojenou osobou, vyznačí
krížikom na úvodnej strane tlačiva DP.

Upozornenie!

Aj napriek skutočnosti, že obec nerealizovala projekt výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

o dani z príjmov a že podiel zaplatenej dane venovala len jednému prijímateľovi, a teda Prílohy

k § 30c a k IV. časti tlačiva DP nemá vyplnené, do počtu príloh na strane 10 v tlačive DP uvedie

číslo 2.

Vyplnené tlačivo daňového priznania obce za rok 2016 je súčasťou prílohy príspevku.

Ing. Ľubica Sekerková
odborníčka na daň z príjmov
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Daňové priznanie
rozpočtových a príspevkových organizácií

za rok 2016
Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočto-
vých a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vy-
medzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie.
Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 do-
siahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im

povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príj-
mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanove-
nia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

Rozpočtové organizácie majú od roku 2004 s výnimkou roku 2011 oslobodené príj-
my z nájomného a predaja majetku od dane, pokiaľ boli zahrnuté v rozpočte od

zriaďovateľa. V príspevkových organizáciách bez ohľadu na osobu zriaďovateľa
sú uvedené príjmy predmetom zdanenia už od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovv zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len ZDP).

Platný ZDP v § 41 ods. 1 podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie (ďalej len
„DP“) u týchto typov organizácií špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov. Vymedzu-
je príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať DP. Naďalej teda pre rok
2016 platí, že rozpočtové a príspevkové organizácie ako organizácie nezriadené
alebo nezaložené na podnikanie (zaradené do § 12 ods. 3 ZDP) nemusia podať DP
v prípade, ak v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré podávajú DP,
dosiahli iba tieto dva druhy príjmov:

1. príjmy oslobodené od dane,

2. príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 ZDP.

1. Príjmy oslobodené od dane – § 13 a § 52 ZDP

� Príjmy vyplývajúce zo základného poslania – tento príjem je zadefinovaný
v spoločnom ustanovení pre všetky organizácie nezriadené alebo nezaložené na
podnikanie (teda aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie) v § 13 ods. 1

písm. a) ZDP, podľa ktorého sú príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo da-
ňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným
predpisom, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa
daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, oslobodené od dane.
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Od 1. 1. 2016 bolo ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) ZDP spresnené a za príjmy

oslobodené od dane sa nepovažujú aj príjmy:

� z predaja majetku,

� príjmy z nájomného,

� príjmy z reklám,

� príjmy z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1
písm. b) až f) alebo ods. 2 ZDP.

To znamená, že všetky vyššie uvedené príjmypodliehajú zdaneniu aj v prípade,ak sú
v stanovách, zriaďovacej alebo zakladateľskej listine uvedené ako základná činnosť
organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie.

� Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods.1 písm. a) ZDP - z daných príj-

mov sú od 1. 1. 2016 vyňaté aj príjmy na základe zmluvy o sponzorstve

v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe, teda sú zdaniteľným

príjmom u príjemcov týchto príjmov.

� Príjmy z prenájmu a predaja majetku sú v rozpočtových organizáciách oslo-

bodené od dane podľa osobitného ustanovenia, ktorým je § 13 ods.1

písm. b) ZDP.

� V príspevkových organizáciách však tieto príjmy podliehajú zdaneniu aj na-

priek skutočnosti, ak sú uvedené v hlavnej činnosti týchto daňovníkov.

Podľa § 52zh ods. 2 ZDP sa ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) ZDP použije po prvýkrát
za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016, okrem daňovníkov, ktorými
sú ministerstvá a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organi-

zácie, u ktorých sa toto ustanovenie použije po prvýkrát na príjmy (výnosy) z reklám
po 31. 3. 2017.

Súčasne v § 12 odsek 2 ZDP sa medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane u daňov-
níkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (teda aj u rozpočtových a prí-
spevkových organizácií), dopĺňajú aj príjmy zo sponzorského dosiahnuté na zá-

klade zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona

o športe. Podľa § 52zh ods. 1 ZDP sa ustanovenie použije po prvýkrát za zdaňovacie
obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016.

Upozornenie!

Prijaté sponzorské od sponzora je teda zdaniteľným príjmom v neziskových organizáciách aj v prípa-
de, ak plynú tieto príjmy v súvislosti s činnosťou, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou čin-
nosťou. Platí to aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie ako príjemcov sponzorského.

Príklad č. 1

Príspevková organizácia mala v zriaďovacej listine uvedené okrem iných činností aj „prenájom nehnuteľ-
ného majetku“. Podľa § 12 ods. 2 ZDP príjem z nájomného je predmetom dane a podľa novelizovaného
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§ 13 ods.1 písm. a) ZDP ide o zdaniteľný príjem aj napriek skutočnosti, že je uvedený v zriaďovacej lis-
tine príspevkovej organizácie.

Príklad č. 2

Ak rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo VÚC mala v zdaňovacom období roku 2016 príjmy
z nájomného a tieto boli súčasťou rozpočtu od zriaďovateľa, uvedený príjem je oslobodený od dane
podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZDP.

Príklad č. 3

Príspevková organizácia zriadená mestom, vykonávajúca profesionálnu športovú činnosť (hokejový
klub) dosiahla v roku 2016 príjmy zo sponzorského od podnikateľského subjektu vo výške 15 000€ na
bežnú činnosť športového klubu. Ide o zdaniteľný príjem príspevkovej organizácie. Rovnako by postu-
povala aj rozpočtová organizácia a príjem zo sponzorského by bol u nej zdaniteľným príjmom v nad-
väznosti na § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Ďalšie druhy príjmov oslobodené od dane vo vzťahu k rozpočtovým a príspevko-

vým organizáciám sa objavujú v ich činnosti skôr sporadicky. Ide napríklad o príjmy
uvedené v § 13 ods. 2 písm. c) ZDP a sú to príjmy vo forme úrokov z preplatku na

dani zapríčineného správcom dane. Ak správca dane oneskorene vráti preplatok na
dani daňovníkovi, je mu povinný priznať úrok z omeškania podľa § 79 ods. 3 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Tento druh príjmu je oslobodený od dane vo
všetkých rozpočtových aj príspevkových organizáciách a rovnako aj u podnikateľ-
ských subjektov.

Rovnako bez zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú oslobodené v rozpoč-

tových a príspevkových organizáciách aj príjmy plynúce z grantov, poskytova-

né na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
podľa § 13 ods. 2 písm. g) ZDP.

Podľa prechodného ustanovenia § 52 ods. 38 ZDP sú oslobodené od dane z príjmov
aj príjmy z úrokov z hypotekárnych záložných listov emitovaných do konca roku
2003, ak boli úroky z nich vyplácané po tomto roku, teda aj v r. 2016.

2. Príjmy vyberané zrážkou – § 43 ZDP

Pri každom príjme, ktorý v rozpočtových a príspevkových organizáciách pod-

lieha zrážkovej dani, sa považuje vybratie dane zrážkou vo výške 19 % za spl-

nenie daňovej povinnosti podľa § 43 ods. 6 ZDP. V tlačive DP právnických osôb je
tento príjem (výnos) súčasťou výsledku hospodárenia uvedeného na riadku 100 – vý-
sledok hospodárenia, ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, resp.
ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva.Následne sa v tej istej výške uvedie na riadku 240 tlačiva DP ako položka
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znižujúca výsledok hospodárenia, pretože ide o príjem, u ktorého je vybratím dane
zrážkou splnená daňová povinnosť.

Od roku 2013 nastala zmena v zdaňovaní výnosov z dlhopisov a pokladničných pou-
kážok v neziskových organizáciách, teda aj v rozpočtových a príspevkových organi-
záciách. Podľa § 43 ods. 3 písm. i) ZDP výnosy z dlhopisov a pokladničných pou-

kážok podliehajú zrážkovej dani, pričom platiteľom zrážkovej dane je samotný prí-
jemca týchto výnosov – teda aj rozpočtová alebo príspevková organizácia.

Od roku 2013 podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP podlieha zrážkovej dani v neziskových
organizáciách aj výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok samot-
ným príjemcom. Daňovník a súčasne aj platiteľ dane v jednej osobe má z titulu takto
dosiahnutých príjmov aj oznamovaciu povinnosť o vykonaní zrážkovej dane od
1. 1. 2014, a to v lehote do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (teda do
30. 1. 2017 po skončení zdaňovacieho obdobia 2016).

S účinnosťou od 1. 1. 2016 novelou ZDP č. 253/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podliehajú zrážkovej dani u prí-
jemcu – neziskovej organizácie, ktorá je súčasne aj platiteľom zrážkovej dane, aj vý-
nosy z dlhopisov a pokladničných poukážok a výnosy z predaja dlhopisov a poklad-
ničných poukážok plynúce nielen z:

� z tuzemska,

� ale aj zo zahraničia.

Povinnosť odvodu zrážkovej dane je spojená u príjemcu, ktorý je súčasne aj platite-
ľom, so splnením si oznamovacej povinnosti do 30. januára po skončení zdaňovacie-
ho obdobia. Oznamovaciu povinnosť si samoplatiteľ splní prostredníctvom

Oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods.15 ZDP o zrazení a odvedení dane vy-

beranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) ZDP, ktoré sa podáva buď v elek-

tronickej podobe u tých daňovníkov, ktorí majú povinnosť podania doručovať

elektronicky, alebo aj inými daňovým poriadkom definovanými spôsobmi.

Oznámenie sa podáva až po skončení zdaňovacieho obdobia samotným prí-

jemcom a uvádzajú sa v ňom súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vybe-

ranej zrážkou. V oznámení sa tiež zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa nového

ustanovenia § 43 ods. 22 a 23 ZDP, podľa ktorého, ak má takýto daňovník výno-

sy z držby a predaja dlhopisov a pokladničných poukážok zo štátu, s ktorým

má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri za-

medzení dvojitého zdanenia podľa príslušnej zmluvy – s výnimkou príjmov zo

zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvo-

jitého zdanenia a ktoré boli preukázateľne v zahraničí zdanené, ak je tento pos-

tup pre daňovníka výhodnejší.

Príklad č. 4

Ak príspevková organizácia prijala v máji 2016 výnos z držby dlhopisu z Českej republiky vo výške
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78 €, má povinnosť ako príjemca odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % najneskôr do 30. 1. 2017 a sú-
časne si splniť oznamovaciu povinnosť najneskôr do 30. 1. 2017 na predpísanom tlačive.

Príklad č. 5

Rozpočtová organizácia predala podnikový dlhopis v marci 2016 za 5 000 €, ktorý obstarala

v r. 2010 za 4 000 €. Akú výšku zrážkovej dane odvedie?

Výpočet základu dane a zrážkovej dane: 5 000 – 4 000 = 1 000€ x 19 % = 190€. Zrážkovú daň má po-
vinnosť odviesť samotný príjemca – daňovník a súčasne aj platiteľ dane – v lehote najneskôr do
30. 1. 2017.

Ak zhrnieme problematiku povinnosti podania DP, tak rovnako ako v minulých ro-
koch, ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016
dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou podľa § 43

ZDP, nevzniká im povinnosť podať DP.

V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmuvzniká povinnosť podať DP v nadväz-
nosti na § 41 ods. 1 ZDP a § 15 a § 16 daňového poriadku.

Príklad č. 6

Rozpočtová organizácia – základná škola, ktorej zriaďovateľom je mesto, dosiahla v roku 2016 príjmy
od zriaďovateľa na bežnú činnosť školy, ako aj príjmyz prenájmu voľných kapacítškoly, ktoré boli zahr-
nuté v rozpočte od zriaďovateľa. Rozpočtovej organizácii nevzniká povinnosť podať DP za rok 2016,
pretože dosiahla len príjmy oslobodené od dane.

Príklad č. 7

Príspevková organizácia – mestská knižnica, ktorej zriaďovateľom je mesto, dosiahla v roku 2016 príj-
my od zriaďovateľa na bežný výkon svojej činnosti, ktoré sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. a)
ZDP. Na konci roka jej boli pripísané úroky z účtu vedeného v banke, ktoré podliehajú zrážkovej dani
podľa § 43 ZDP. Príspevkováorganizácia ešte dosiahla príjem z predaja majetku (auta). Pretože v prí-
spevkovej organizácii je príjemz predaja majetku predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP a súčasne aj
zdaniteľným príjmom, vzniká jej povinnosť podať DP.

Pre spôsob doručenia DP (povinnosť elektronického doručovania pri vybranom okru-
hu daňovníkov), splatnosť dane a spôsob jej platenia, druhy daňových priznaní, mies-
to podania DP, tlačivo DP a podanie účtovných výkazov platia pre rozpočtové a prí-

spevkové organizácie rovnaké pravidlá, ako sú uvedené v príspevku „Daňové pri-
znanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016“.

Podľa § 17 ods. 1 ZDP daňovníci dane z príjmov právnických osôb vrátane daňovní-
kov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, pri zisťovaní základu dane

alebo daňovej straty vychádzajú:

a) z výsledku hospodárenia podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP – ak ide o daňovní-

kov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktorými sú podľa zákona
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č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov aj rozpočtové a prí-
spevkové organizácie alebo

b) z rozdielu medzi príjmami a výdavkami podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP, ak ide

o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.

Teda aj rozpočtové a príspevkové organizácie pre účely zistenia základu dane z príj-
mov vyplnia vždy riadok 100 DP, v ktorom uvedú výsledok hospodárenia pred

zdanením zistený z účtovníctva, ktorý následne upravujú na základ dane podľa
§ 14 ods. 1 ZDP. Rozpočtové a príspevkové organizácie naďalej bez zmeny v po-
rovnaní s minulým rokom vypĺňajú v tlačive DP právnických osôb najčastejšie

tieto riadky:

� r. 100 – účtovný výsledok hospodárenia, ktorý musí súhlasiť s číselným úda-
jom z riadka 1 tabuľky C1 (v prípade účtovania v podvojnom účtovníctve) tlačiva
DP;

� r. 130 – na riadku sa uvádzajú výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými vý-

davkami podľa § 19 a § 21 ZDP. Rozpočtové a príspevkové organizácie tu uvá-
dzajú všetky výdavky súvisiace s oslobodenými príjmami, spravidla sú to vý-
davky súvisiace s výkonom činnosti, na ktorú boli zriadené, resp. u rozpočtových
organizácií aj výdavky súvisiace s príjmami z prenájmu a predaja majetku;

V praxi sa do riadka 130 prenesie číselný údaj z riadka 15 tabuľky A uvedenej
v III. časti tlačiva DP;

� r. 220 – uvádzajú sa tu príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, definované v § 12
ods. 7 ZDP, pri dodržaní podmienky, že sú súčasťou výsledku hospodárenia

na riadku 100 a nie sú uvedené na riadku 210 tlačiva DP. Sú to napríklad rôz-

ne dary od fyzických alebo právnických osôb – s výnimkou prijatých darov

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, príjmy z dedičstva, vý-

nosy z podielovej dane podľa § 50 ZDP alebo prijaté podiely na zisku, vyká-

zané z výsledku hospodárenia od r. 2004 a i.;

� r. 230 – uvádzajú sa tu všetky príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ZDP, ak
sú súčasťou výsledku hospodárenia uvedeného na riadku 100 tlačiva DP, teda
príjmy plynúce z hlavnej činnosti rozpočtových a príspevkových organizá-

cií; príjmy z prenájmu a predaja majetku v rozpočtových organizáciách;

� r. 240 – rozpočtové a príspevkové organizácie tu uvádzajú všetky príjmy, z kto-

rých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pričom daňová povinnosť sa

u nich zrazením a odvedením dane platiteľom považuje za splnenú. Rozpoč-
tová a príspevková organizácia má povinnosť účtovať v sústave podvojného úč-
tovníctva a všetky príjmy vyberané zrážkou sú súčasťou výsledku hospodárenia
uvedeného na riadku 100 tlačiva DP a v tej istej výške sa odpočítajúna riadku 240
tlačiva DP s neutrálnym dosahom na základ dane.

253

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



Podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP príjmy vyberané zrážkou, u ktorých sa považuje

vybratím dane platiteľom daňová povinnosť za splnenú, sa nezahrnú do zákla-

du dane.

3. Príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je

mesto, a povinnosť podať daňové priznanie

Príklad č. 7

Rozpočtová organizácia zriadená mestom, ktorej základnou činnosťou je výkon verejnoprospešných
činností, dosiahla v roku 2016 tieto príjmy:

1. príjmy od zriaďovateľa na bežný výkon činnosti vo výške 158 720 €, ktoré sú oslobodené od
dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP;

2. príjmy z prenájmu časti svojich priestorov vo výške 2 500 €, ktoré sú oslobodené podľa § 13
ods. 1 písm. b) ZDP, pretože boli zahrnuté v rozpočte od zriaďovateľa;

3. príjem z úrokov v banke vo výške 85 €, banka ako platiteľ zrazila a odviedla daň z úrokov vo výš-
ke 16,15€, pri tomto príjmesa podľa § 43 ods. 6 ZDP považuje vybratie dane platiteľom za daňov-
níka za splnenie daňovej povinnosti.

Náklady k týmto príjmom zaúčtovala v celkovej výške 162 114€.
Rozpočtovej organizácii nevzniká povinnosť podať DP, pretože dosiahla len príjmy oslobodené od
dane a príjmy vyberané zrážkou, je splnená podmienka uvedená v § 41 ods.1 ZDP.

4. Príklad vyplnenia daňového priznania príspevkovej

organizácie za rok 2016, ktorej zriaďovateľom je mesto

Príspevková organizácia zriadená mestom, zameraná na športovú činnosť (podpora
športu detí a mládeže, tréningové strediská žiakov, dorastencov, dospelých, prvoligo-
vý športový volejbalový klub) popri svojej základnej činnosti dosiahla aj:

� príjmy zo sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50
a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe čerpané na bežnú činnosť profesionálne-
ho bicyklového klubu (účtovaný na účet výnosov) a na obstaranie odpisovaného
hmotného majetku. Príjmy zo sponzorského sú zdaniteľným príjmom príspevko-
vej organizácie podľa § 13 ods.1 písm. a) ZDP, pričom prijaté sponzorské na odpi-
sovaný majetok sa zahrnie do základu dane v súlade s § 17 ods. 3 písm. l) ZDP,
teda časovo sa rozlišuje na obdobie doby odpisovania majetku obstaraného zo
sponzorských prostriedkov (pozri Položku č. 11 v príklade na vyplnenie DP prí-
spevkovej organizácie);

� príjmy z prenájmu a predaja majetku sú tiež zdaniteľným príjmom podľa § 13
ods.1 písm. a) ZDP;
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� príjmy vyberané zrážkou a zdanené zrážkovou daňou platiteľom sa považujú za
vyrovnanú daňovú povinnosť podľa § 43 ods. 6 ZDP;

� príjmy zo vstupného na športové podujatia súvisiace so základným poslaním
príspevkovejorganizácie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods.1 písm.a) ZDP,

� príjmy vo forme darov od fyzických aj právnických osôb nie sú predmetom dane
podľa § 12 ods. 7 písm. b) ZDP;

� príjmy z reklamy od podnikateľských subjektov sú zdaniteľným príjmom podľa
§ 13 ods.1 písm. a) ZDP;

� príjmy z podnikateľskej činnosti – prevádzka bufetu a fitnescentra v športovom
areáli sú zdaniteľným príjmom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 vykázala v účtovníctve nasledovne:

Súčet výnosov na účtoch účtovej triedy 6 vo výške 915 184,21 €

Súčet nákladov na účtoch účtovej triedy 5 vo výške 912 170,80 €

Hospodársky výsledok pred zdanením + 3 013,41 €

V analytickom členení bol zaúčtovaný výsledok hospodárenia takto:

Rok 2016 Výnosy v € Náklady v € Výsledok hospodárenia v €

Výsledok hospodárenia z hlavnej
činnosti

510 020,15 525 086,31
15 066,16 € =
r. 2 tabuľky C1

Výsledok hospodárenia z podnika-
teľskej činnosti, z príjmov z prená-
jmu a predaja majetku

405 164,06 387 084,49
+ 18 079,57 € =
r. 3 tabuľky C1

Spolu 915 184,21 912 170,80 +3 013,41 € =

r. 1 tabuľky C1 a r. 100

Výsledok hospodárenia – riadok 100 tlačiva DP

Položka č. 1

V riadku 100 tlačiva DP uvedie príspevková organizácia výsledok hospodárenia z celej činnosti, zisk
vo výške + 3 013,41 € a tento číselný údaj prenesie ajdo riadka 1 tabuľky C1.

V riadku 2 tabuľky C1 uvedie výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej (nezdaňovanej) čin-
nosti vo výške – 15 066,16 €.

V riadku 3 tabuľky C1 uvedie výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej činnosti v sume
+ 18 079,57 €. Súčet riadkov 2 a 3 tabuľky C1 sa musí rovnať výslednej sume na riadku 1 tabuľky C1
(- 15 066,16+ 18 079,57 = + 3 013,41).
V riadku 4 tabuľky C1 sa uvádza zisk z predaja majetku. Príspevková organizácia predala v r. 2016
autobus za 2 000 €, ktorý nadobudla kúpou v r. 2010 za 10 000 €. Autobus používalana základnú čin-
nosť – odvoz športovcov na zápasy a sústredenia. Z predaja autobusu dosiahla príspevkováorganizá-
cia stratu, riadok 4 tabuľky C nevyplní, pretože sa v ňom vykazuje len zisk z predaja majetku.
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Do riadka 5 tabuľky C1 uvedie príspevkováorganizácia príjem z nájomného športového areálu verej-
nosti vo výške 800€ a príjemz reklám vo výške 2 000€. Výsledná suma 2 800 € (800 +2 000) je aj sú-
časťou celkového výsledku hospodárenia uvedeného na r. 100 tlačiva DP a je zdaniteľným príjmom.

Pri predaji majetku sa v príspevkových organizáciách uplatnia výdavky podľa
§ 17 ods. 16 ZDP v závislosti od toho, či majetok bol alebo nebol používaný na

zdaňovanú činnosť, resp. iba na základnú činnosť určenú v zriaďovacej listine.

1. Ak majetok nebol používaný na činnosť, z ktorej príjmy boli predmetom

dane, príspevkováorganizácia nemá možnosť v čase predaja zahrnúť daňové od-
pisy z tohto majetku do základu dane, pretože ani príjmy súvisiace s týmto majet-
kom nepodliehali zdaneniu. Podľa ustanovenia § 17 ods. 16 ZDP sa pri predaji ta-
kéhoto majetku zahŕňa do základu dane rozdiel, o ktorý príjem z predaja pre-

vyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobud-

nutí, prípadne zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené na jeho

technické zhodnotenie (nadstavba, prístavba, stavebná úprava, rekonštrukcia
a modernizácia). Zdaneniu teda podlieha iba zisk z predaja majetku, ak príspev-
ková organizácia dosiahla stratu z predaja majetku, je súčasťou výsledku hospo-
dárenia z hlavnej činnosti.

2. Ak ide o predaj dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol používaný na čin-
nosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP (majetok sa

používal na zdaňovanú činnosť), do základu dane sa zahrnie rozdiel medzi

príjmom z predaja tohto majetku a vstupnou cenou podľa § 25 ZDP, ktorou

bol majetok ocenený pri jeho nadobudnutí, zníženou o daňové odpisy

uplatnené ako daňový výdavok podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Predmetom zdane-
nia je teda zisk z predaja majetku, pričom ako výdavok možno uplatniť daňovú
zostatkovú cenu v nadväznosti na § 25 ods. 1 písm. d) ZDP.

Ak teda príspevkováorganizácia predala autobus, ktorý využívalav minulosti na hlav-
nú činnosť, postupuje pri uplatnení daňových výdavkov z titulu vyradenia majetku tak,
že do základu dane zahrnie vstupnú cenu predávaného majetku (v tomto prípade
bude uplatnený daňový výdavok vo výške 10 000 €).

Poznámka:

Pri vyplneníDP príspevkovejorganizácie: v tomto príkladeboli vyplnené len tie riadky tlačiva DP, kto-
ré boli aj naplnené v danom zdaňovacom období v rámci celej činnosti príspevkovej organizácie.

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Riadok 130

Súčasťou riadka sú všetky náklady, ktoré nie sú uznané za daňový výdavok (náklad)
podľa § 21 ZDP, a náklady, ktoré boli vynaložené nad limit, resp. v rozpore s § 19
ZDP. Uvádzajú sa v tabuľke A uvedenej v III. časti DP. Údaj z riadka 130 musí číselne
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súhlasiť so sumárnym riadkom 17 tabuľky A, preto je najskôr potrebné vyplniť tabuľku
A v III. časti tlačiva DP.

Tabuľka A – položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k riadku 130 II.

časti tlačiva).

Riadok A/3

Spotreba pohonných látok (ďalej len „PHL“) pre daňové účely sa zahrnie do daňo-
vých výdavkov troma spôsobmi:

1. podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo ak spotreba PHL nesúhla-
sí so skutočnou spotrebou, resp. sa v technickom preukaze alebo v osvedčení
o evidencii neuvádza, môže daňovník ako daňový výdavok využiť iné preukazujú-
ce doklady, ktorými sú napr. osvedčenie o spotrebe PHL vydané organizáciou,
ktorá vlastní osvedčenie na vykonávanie tejto činnosti, napríklad Slovdekra,
Exakta a pod.; odporučený údaj výrobcu; autorizovaného predajcu; resp. dovoz-
cu alebo u nákladných vozidiel a špeciálnych dopravných prostriedkov interná
smernica podľa Oznámenia MF SR č. 8029/200-72 uverejneného vo Finančnom
spravodajcovi č. 12/2000 v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP;

2. podľa satelitného sledovania (GPS) v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. l) bod 2
ZDP, ak je súčasne prostredníctvom GPS sledovaná evidencia jázd;

3. spotreba PHL vo výške paušálu, čo je 80 % z celkových nákladov na zakúpené
PHL počas celého zdaňovacieho obdobia a rozdiel vo výške 20 % sa uplatní ako
nedaňový výdavok v zmysle § 19 ods.2 písm. l) bod 3 ZDP. V tomto poslednom
prípade nie je potrebné viesť evidenciu jázd.

Položka č. 2

Príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti zaúčtovala nákup pohonných látok za rok
2016 vo výške 3 820,60€ a rozhodla sa pri uplatneníPHL uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod
3 ZDP. 80 % z celkového nákupu PHL uplatní ako daňový výdavok a 20 % (sumu 764,12 €) uvedie na
r. A/3 ako nedaňový výdavok.
Výpočet: 3 820,60 x 20 = 764,12€

Riadok A/6

Vo všeobecnosti výdavky na reprezentáciu (náklady na pohostenie, občerstvenie
a dary) nie sú daňovo uznané podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP – s výnimkou rekla-
mných predmetov, ktorých hodnota neprevýši sumu 17 €/ks. Ak daňovník, ktorého
hlavným predmetom činnosti nie je výroba vína, poskytne takéto reklamné predmety
(tiché a šumivé vína) do výšky 17 €/ks, posudzuje sa úhrnná suma reklamných pred-
metov charakteru vín do výšky 5 % z vykázaného základu dane na r. 301 tlačiva DP.

257

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



Ak v úhrne výška týchto reklamných predmetov prekročí hranicu 5 % zo základu
dane, uvedie sa rozdiel prevyšujúci 5 % zo základu dane na riadku 304 tlačiva DP.

Položka č. 3

Príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti zaúčtovala v roku 2016 výdavky na občer-
stvenie športových funkcionárov vo svojom reštauračnom zariadenívo výške 1 382,70 €, sumu uvedie
na r. A/6.

Riadok A/7

Podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP daňovým výdavkom nie sú manká a škody presahujú-
ce prijaté náhrady. Výnimky tvoria škody:

� vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy;

� škody spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola
táto skutočnosť potvrdená políciou, ktoré sú po preukázaní uznané za daňový vý-
davok v plnej výške;

� zostatková cena majetku vyradeného z dôvodu škody je daňovým výdavkom do
výšky príjmu z náhrad vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku;

� stratné v maloobchodných predajniach na základe ekonomicky odôvodnených
noriem úbytkov tovaru;

� nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú považované za hmotný majetok;

� normy prirodzených úbytkov.

Položka č. 4

V prevádzke fitnescentra došlo ku škode – krádeži športových cvičiacich prístrojov a zariadení v celko-
vej výške 2 895,80 €. Do 31. 12. 2016 príspevková organizácia prijala potvrdenie od polície o nezná-
mom páchateľovi a o prerušení pátrania. Podľa § 19 ods. 3 písm. g) bod 2 ZDP škoda spôsobená ne-
známym páchateľom je daňovým výdavkom v zdaňovacom období, v ktorom je táto skutočnosť potvr-
dená políciou. Keďže do 31. 12. 2016 príspevková organizácia prijala potvrdenie od polície o nezná-
mom páchateľovi, škoda je daňovým výdavkom tak, ako o nej bolo účtované v účtovníctve, tento
príklad neovplyvní základ dane.

Položka č. 5

V rámci inventarizácie k 31. 12. 2016 v prevádzke reštaurácie bolo zistené manko na zásobách vo výš-
ke 1 527 €, vedúcemu prevádzky bolo dané k náhrade vo výške 800 €, rozdiel v sume 777 €

(1 527 – 800) je nedaňovým výdavkom na r. A/7.

Riadok A/10

Rezervy sa tvoria v súlade s § 26 zákona o účtovníctve a predstavujú záväzok s neis-
tým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej
jednotky vzniknutú z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži
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ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Nie všetky rezervy vytvorené v účtovníctve sú
aj daňovo uznaným výdavkom. Len rezervy taxatívne vymenované v § 20 ods. 9 ZDP
sú daňovo uznané.

Od roku 2015 rezervy na nevyfakturované dodávky, rezervy na zostavenie a zverej-
nenie účtovnej závierky, výročnej správy, daňového priznania, rovnako aj rezervy na
audit sú vylúčené z daňových rezerv.

Položka č. 6

Príspevkováorganizácia v podnikateľskej činnosti vytvorila k 31. 12. 2016 na ťarchu účtu 553 – Tvorba
ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti rezervu na právne služby vo výške 5 000 € na očakávaný
súdny spor s bývalým zamestnancom fitnescentra. Tvorba rezervy daňovo neuznaná, uvedie sa na
r. A/10.

Riadok A/11

Na riadku sa uvádzajú daňovo neuznané výdavky pri porušení podmienok finančné-
ho a operatívneho prenájmu podľa § 17 ods. 24 ZDP účinného od 1. 1. 2015, ktoré sa
použijú aj na lízingové zmluvy uzavreté od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Za porušenie
podmienok finančného prenájmu sa považuje vrátenie predmetu prenajímateľovi
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, totálna škoda, škoda spôsobená ne-
známym páchateľom a pod.

U nájomcu sa pri predčasnom ukončenízmluvy o finančnom prenájme porovnáva da-
ňová zostatková cena do výšky príjmu zaúčtovaného zo zostatku z nesplatenej istiny
voči lízingovej spoločnosti podľa § 19 ods. 3 písm. b), d), g) a e) ZDP.

Položka č. 7

Príspevková organizácia v podnikateľskej činnosti v apríli 2015 obstarala a zaradila do užívania osob-
né auto formou finančného prenájmu (odpisované v 1. odpisovej skupine) v hodnote istiny 12 100 €
(obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá
na 36 mesiacov. Dňa 10. 12. 2016 došlo k totálnej škode.
Pri úprave základu dane z dôvodu totálnej škody na majetku obstaranom formou finančného prenájmu
sa postupuje v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) ZDP. Daňová zostatková cena auta sa posudzuje podľa
§ 19 ods.3 písm. d) ZDP, podľa ktorého je daňovým výdavkom do výšky náhrad zahrnovaných do zá-
kladu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku, okrem škody podľa § 19 ods.3
písm. g) ZDP.
Výpočet daňovej zostatkovej ceny podľa § 25 ods.3 ZDP:

� odpis v roku 2015 = (12 100 / 4) / 12 x 9 mesiacov = 2 269€,

� odpis v roku 2016 sa neuplatní,

� výpočet daňovej zostatkovej ceny = 12 100 – 2 269 =9 831 €,
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� nárok lízingovejspoločnosti na náhradu škody 10 000€, z toho nárok nájomcu voči lízingovejspo-
ločnosti na náhradu škody MD 315 (Ostatné pohľadávky)/D 648 (Ostatné prevádzkové výnosy) vo
výške 1 500 €,

� zúčtovanie zostatku dlhodobého záväzku nájomcu MD 474 (Záväzky z nájmu)/D 648 (Ostatné
prevádzkové výnosy) vo výške 6 500 €.

Daňovým výdavkom bude daňová zostatková cena len do výšky prijatých náhrad (účet 648) v úhrnnej
výške 8 000 € (6 500€ + 1 500€). Suma 1 831 € (9 831€ – 8 000€) je nedaňovým výdavkom. Rozdiel
medzi vyššou daňovou zostatkovou cenou (9 831 €) a nižšou účtovnou zostatkovou cenou vo výške
(6 808 €) pri trvalom vyradení majetku vo výške3 023 € bude uvedený na r. 290 tlačiva DP.

Riadok A/14

Na tomto riadku subjekty verejnej správy a územnej samosprávy uvádzajú výdavky
(náklady) súvisiace s príjmami oslobodenými od dane podľa § 13 ZDP (výdavky súvi-
siace s ich základnou činnosťou, výdavky súvisiace s predajom a prenájmom majetku
len v rozpočtových organizáciách, obciach a VÚC), resp. výdavky súvisiace s príjma-
mi, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP.

Položka č. 8

Výdavky (náklady) príspevkovej organizácie vzťahujúce sa k príjmom dosiahnutým zo základnej čin-
nosti, účtované v analytickej evidencii boli v roku 2016 vo výške 525 086,31 € (pozri položka č.1).

Riadok A/15

Na r. A/15 sa od r. 2015 uvádzajú všetky náklady súvisiace s používanímmajetku da-
ňovníka aj na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Ak zamestnávateľ po-
skytne zamestnancovi majetok aj na súkromné účely, náklady spojené s obstaraním,
prevádzkovaním, používaním, technickým zhodnotením a opravami, ako aj odpisy
(ak ide o odpisovaný majetok) zahrnie do daňových výdavkov buď:

� v paušálnej výške 80 % a zvyšných 20 % výdavkov bude uvedených na tomto
riadku,

� (bez ďalšej podmienky preukaznosti),

� v preukázateľnej výške podľa pomeru využitia majetku na služobné a súkromné
účely (napr. 100 % na služobné a 0 % na súkromné účely, resp. 90 % na služobné
a 10 % na súkromné účely).

Položka č. 9

Príspevková organizácia v podnikateľskej činnosti obstarala v r. 2016 fotoaparát v hodnote 1 200 €,
ktorý poskytla vedúcemu prevádzky saunového sveta aj na súkromné účely. Zamestnancovi nezdaňu-
je tento príjem ako zamestnanecký benefit a rozhodla sa postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. t) bod 1
ZDP a výdavky na obstaranie a následne ďalšie výdavky spojené s fotoaparátom zahrnie do daňových
výdavkov vo výške 80 %. Rozdiel (20 %) vo výške 240 € (1 200 x 20) uvedie na riadku A/15.
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Riadok 17 ako výsledný riadok tabuľky A sa prenesie vo výške 534 631,13 na riadok 130 v II. časti tla-
čiva DP.

Riadok 140

Riadok vyplnia daňovníci v prípade, ak v účtovníctve zdaňovacieho obdobia, za ktoré
podávajú DP, zaúčtovali náklady, u ktorých je povinnosť zaplatenia v nadväznosti
na § 17 ods. 19 ZDP. Na strane dlžníka výdavky podmienené zaplatením pre účely
ich zahrnutia do daňových výdavkov sú tieto:

� kompenzačné platby,

� výdavky na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku voči fyzic-
kým aj voči právnickým osobám,

� výdavky na marketingové a iné štúdie a náklady na prieskum trhu,

� provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby maximálne do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu – s výnimkami v ustanovení uvedenými,

� výdavky vzťahujúce sa na úhradu príjmov podľa § 16 ods.1 ZDP voči daňovníkom
z nezmluvných štátov po splnení odvodu zrážkovej dane a zabezpečovacej dane
a po splnení si oznamovacej povinnosti podľa § 43 ods. 11 a § 44 ods. 3 ZDP,

� výdavky za právne a poradenské služby uvedené v Klasifikácii produktov CPA
pod kódmi produkcie 69.1 a 69.2,

� výdavky na získanie noriem a certifikátov počnúc mesiacom zaplatenia najviac
počas 36 mesiacov ich platnosti, pričom normy a certifikáty do sumy 2 400 € sa
zahrnú do základu dane jednorazovo po zaplatení,

� výdavky na sponzorské poskytnuté sponzorovanému podľa § 50 a § 51 zá-

kona o športe.

Položka č. 10

Príspevková organizácia z celkovej výšky nájomného 5 000 € za prenajaté priestory uhradila do
31. 12. 2016 len sumu 3 500 €, rozdiel 1 500 € (5 000 – 3 500) ako nezaplatená časť nájomného bude
uvedený na r. 140 tlačiva DP.

Riadok 150

Na riadku daňovník vyčísľuje kladný rozdiel medzi odpismi hmotného majetku uplat-
nenými v účtovníctve a daňovými odpismi podľa § 27, resp. § 28 ZDP. Opačný rozdiel
sa premieta do riadka 250 tlačiva DP. Oba riadky majú väzbu na pomocnú tabuľku B
uvedenú v III. časti tlačiva DP, v ktorej sa uvádzajú vo vzťahu k účtovným a daňovým
odpisom hmotného majetku tieto údaje:

Položka č. 11

Celková výška účtovných odpisov z hmotného majetku využívanéhov podnikateľskej činnosti bola vy-
kázaná v r. 2016 vo výške 10 800 €, daňové odpisy HM podľa § 22 až § 29 ZDP boli vypočítané vo
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výške 9 328 €. Suma daňových odpisov obsahuje pomernú časť odpisov majetku zaradeného do
používaniaprvýkrát v priebehu roku 2016, ročný daňový odpis majetku ako v ďalších rokoch odpisova-
nia, výšku prerušených daňových odpisov, odpisy majetku odpisovaného časovou alebo výkonnost-
nou metódou podľa § 26 ods.6 a 7 ZDP, takže tabuľka B sa vyplní takto:
r.1 = Účtovné odpisy HM 10 800 €

r.2 = Daňové odpisy HM 9 328 €

r.3 = Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého HM podľa § 19 ods.3 písm. a) ZDP. Príspevková
organizácia prenajímala jednu šatňu svojho športového areálu, príjem z prenájmu bol vo výške
2 000€, ročný odpis pripadajúci na tieto miestnosti bol vo výške 2 500€. Rozdiel 500 € (2 000 – 2 500)
bude uvedený na r. 3 tabuľky B, suma 500€ sa bude môcť zahrnúť do daňových výdavkov po skončení
doby odpisovania prenajímaného majetku v nadväznosti na § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.
r.4 = Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania hmotného majetku.
Príspevkováorganizácia neprerušila daňový odpis v r. 2016 na hmotnom majetku v podnikateľskej čin-
nosti, riadok nevyplní.
r.5 = Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku. Príspevková organizácia predala
autobus (pozri položka č.1 príkladu),u ktorého by sa pri jeho vyradenídaňová zostatková cena v prípa-
de jeho využívaniana podnikateľské účely zahrnula celá do daňových výdavkov. V prípadepredaja au-
tobusu nie je limitovaná daňová zostatková cena do výšky príjmu z predaja, teda neuplatní sa § 19
ods.3 písm. b) ZDP. Riadok nebude vyplnený.
r.6 = Odpisy HM zahrnuté do základu dane (r.2 /9 328/ – r.3 /500/ – r.4/0/ + r.5 /0/)= 8 828 €.

Rozdiel riadka 1 tabuľky B (účtovné odpisy vo výške 10 800) a riadka 6 tabuľky B (daňové odpisy vo
výške 8 828) v sume 1 972 € sa uvedie na riadku 150. Riadok 250 príspevkováorganizácia nevyplní.

Poznámka:

Podľa § 17 ods. 3 písm. l) a § 52zh ods. 1 ZDP daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtov-
níctva alebo podľa IFRS (príjemca sponzorského), nezahrnie do základu dane výnos zo spon-

zorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zákona o športe použitý

na obstaranie odpisovaného hmotného majetku, ale zahrnie ho do základu dane postupne

počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP a vo výške odpisu podľa § 27 ZDP

alebo § 28 ZDP alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie tohto
majetku.
Podľa § 52zh ods. 1 ZDP sa § 17 ods. 3 písm. l) v znení účinnom od 1. 1. 2016 použije po prvýkrát za
zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016.

Súčasťou daňových odpisov – riadka 2 tabuľky B v príklade je aj odpisovaný majetok
– bicykel obstaraný zo sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe vo
februári 2016 za 3 500 €. Úprava základu dane a vyčíslenie odpisov u príjemcu spon-
zorského je v súlade s § 17 ods. 3 písm. l) ZDP nasledovné:

� 16. 2. 2016 – prijatie sponzorského: 221/384 v sume 3 500 €,

� 25. 2. 2017 – nákup bicykla: 042/221 v sume 3 500 €,

� 26. 2. 2017 – zaradenie do používania: 022/042 v sume 3 500€,
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� mesačné účtovné a daňové odpisy (od 2/ 2017 do 1/2020) – 551/082 v sume 73 €,

� rozpustenie prijatého sponzorského vo výške odpisov: 384/648 v sume 73 €.

V roku obstarania a zaradenia do užívania uplatní športový klub pomernú časť odpisu
z bicykla vo výške 11/12 ročného odpisu, pretože bicykel bol zaradený do užívania vo
februári 2016 (3 500/4/12 x 11 mesiacov = 802 €). Táto suma je súčasťou riadka 2

tabuľky B, a teda aj súčasťou daňových odpisov majetku využívaného v zdaňo-

vanej činnosti príspevkovej organizácie.

Riadok 200

Sumárny riadok všetkých položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia za zdaňova-
cie obdobie roku 2016, teda súčet riadkov 110 až 180 v príklade je vo výške
538 103,13 €.

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi

príjmami a výdavkami

Riadok 220

Riadok 220 je určený pre príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkovneza-
ložených alebo nezriadených na podnikanie, ak sú súčasťou riadka 100 a nie sú uve-
dené na riadku 210. Predmetom dane podľa § 12 ods.7 ZDP nie je podiel zaplatenej
dane podľa § 50 ZDP (príspevková organizácia zo zákona nemôže byť prijímateľom
podielovej dane), prijaté dary okrem darov poskytnutých držiteľom poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi
a príjmy z dedičstva, podiely na zisku vykázané vo výsledku hospodárenia, ktoré na
druhej strane u vyplácajúceho daňovníkanie sú daňovým výdavkom od r. 2004 a pod.

Položka č. 12

Príspevkováorganizácia prijala finančný dar na podporu športu mládeže a dorastu od podnikateľského
subjektu vo výške 2 000 €. Prijatý dar uvedie na riadku 220 tlačiva DP ako príjem, ktorý nie je predme-
tom dane v nadväznosti na § 12 ods.7 písm. b) ZDP.

Riadok 230

Náplňou tohto riadka sú príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ZDP, ak sú súčasťou
riadka 100.

Položka č. 13

Príspevková organizácia zaúčtovala príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel bola zriadená, vo výške
510 020,15 € (pozri položka č. 1). Príjmysú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm.a) ZDP a uve-
dú sa na r. 230 tlačiva DP.
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Riadok 240

Príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 ods. 6 ZDP sa u organizácií nezriadených ale-
bo nezaložených na podnikanie považujú zrazením a odvedením dane platiteľom
za splnenie daňovej povinnosti a nezapočítavajúsa do výslednej daňovej povinnosti.

Súčasne tento recipročný riadok k riadku 160 obsahuje kurzové rozdiely (kurzové
zisky) vyplývajúce z nezrealizovaných pohľadávok a záväzkov, ktoré budú zahrnuté
do základu dane podľa § 17 ods. 17 ZDP až v zdaňovacom období, v ktorom dôjde
k platbe alebo odpisu záväzku, resp. k inkasu alebo odpisu pohľadávky.

Položka č. 14

Príspevková organizácia účtovala v r. 2016 o prijatých úrokoch z peňažných prostriedkov uložených
v banke v celkovej výške 56,50€. Banka zrazila a odviedla daň z úrokov vo výške 10,73€. Suma výno-
sových úrokov vo výške 56,50 € sa uvedie na riadku 240 tlačiva DP, pretože zrazením a odvedením
dane vyberanej zrážkou bankou je daňová povinnosť vyrovnaná.

Riadok 270

Uvádzajú sa tu zmluvné pokuty, úroky z omeškania – s výnimkou tých, ktoré sú
platené bankám, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplat-
nením pohľadávky, provízie a nájomné hradené fyzickej osobe, o ktorých bolo v ná-
kladoch účtované v roku 2014 a roky predchádzajúce a daňovník ich v zdaňovacom
období roku 2016 zaplatil.

Od 1. 1. 2015 sa tu uvádzajú aj všetky náklady, u ktorých je povinnosť zaplatenia pod-
ľa § 17 ods. 19 ZDP, ak boli účtované v nákladoch v roku 2015 a zaplatené dlžníkom
boli v aktuálnom zdaňovacom období (roku 2016).

Položka č. 15

Príspevková organizácia v podnikateľskej činnosti uhradila v marci 2016 externé účtovné služby
v sume 3 000 €, o ktorých účtovala do nákladov v roku 2015. V r. 2016 zaplatené účtovné služby
znižujú výsledok hospodárenia na riadku 270 tlačiva DP, pretože v roku 2015, ak neboli zaplatené,
zvyšovali výsledok hospodárenia na riadku 140 tlačiva DP za rok 2015.

Riadok 290

Ostatné položky neuvedené v riadkoch 210 až 280, znižujúce výsledok hospodárenia
sa uvádzajú na riadku 290.

Položka č. 16

Z príkladu č. 6 tu príspevková organizácia uvedie rozdiel medzi vyššou daňovou zostatkovou cenou
(9 831 €) a nižšou účtovnou zostatkovou cenou vo výške (6 808 €) trvale vyradeného auta z dôvodu
škody vo výške 3 023€.
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Riadok 300

Medzisúčet položiek znižujúcich výsledok hospodárenia ako súčet riadkov 210 až
290 tlačiva v príklade je vo výške 518 099,65 €.

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

Riadky 301 až 305

Na riadku 301 sa uvádza základ dane, ktorý sa vypočíta zo súčtu riadka 100 (výsle-
dok hospodárenia), riadka 200 (súčet položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia),
od ktorého sa odpočíta riadok 300 (súčet položiek znižujúcich výsledok hospodáre-
nia). Základ dane v zdaňovacom období roku 2016 vo výške + 23 016,89 € príspevko-
vá organizácia uvedie na riadku 301.

Riadok 302 zvyšuje základ dane vypočítaný na riadku 301. Vyplní ho daňovník,
ktorý nesplní podmienku vykázaného základu dane (12 000 € a viac), uvedeného na
riadku 301 pre možnosť uplatnenia celého ročného odpisu, resp. pomernej časti roč-
ného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17 ods. 34
ZDP). Riadok vyplníaj daňovník,ktorý nesplnípodmienku výšky základu dane uvede-
ného na riadku 301 (14 400 € a viac) pre možnosť uplatnenia nájomného pri operatív-
nom prenájme osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17 ods. 35
ZDP). Uvádza sa tu suma, ktorá zvyšuje základ dane. Ustanovenia sa týkajú hlavne
podnikateľských subjektov (ide o tzv. „daň z luxusu“). Riadok vyplní aj daňovník – po-
skytovateľ sponzorského – podľa § 50 a § 51 zákona o športe, za predpokladu, že ne-
vykáže kladný základ dane. Príspevková organizácia v podnikateľskej činnosti neevi-
dovala ani si neprenajímala auto so vstupnou cenou 48 000 €. Aj v prípade, ak by ta-
kéto auto využívala v podnikateľskej činnosti, r. 302 by nevyplnila, pretože vykázala
na r. 301 základ dane vyšší ako 12 000 € (resp. 14 400 €). Súčasne v r. 2016 bola prí-
spevková organizácia prijímateľom sponzorského, nie poskytovateľom.

Na riadku 303 sa uvádza suma dobrovoľných členských príspevkov vyplývajúcich
z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá prevyšuje limit 5 % zo základu
dane.

Položka č. 17

Príspevková organizácia poskytla z podnikateľskej činnosti dobrovoľný príspevok vo výške 1 500 €
dobrovoľnému združeniu právnických osôb združujúcemu subjekty podnikajúce v poskytovaní kúpeľ-
nej liečby. Základ dane na riadku 301 vykázala vo výške 23 016,89 €, z toho 5 % je vo výške
1 150,84 €, rozdiel presahujúci 5 % zo základu dane vo výške 349,16 € (1 500 – 1 150,84) uvedie na
riadku 303.

Riadok 304 (u daňovníka, ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výroba alkoho-
lických nápojov, sa uvádza suma reklamných predmetov do výšky 17 €/ks charakteru
tichých a šumivých vín, ktoré presiahnu 5 % zo základu dane vykázaného na r. 301)
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príspevková organizácia nevyplní, neposkytla v podnikateľskej činnosti takéto rekla-
mné predmety.

Rovnako nevyplníani riadok 305, v ktorom sa uvádza v úhrne suma zníženiazákladu
dane podľa § 17 ods. 37 ZDP pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na zá-
klade učebnej zmluvy uzatvorenej medzi daňovníkom ako zamestnávateľom a žia-
kom alebo jeho zákonným zástupcom podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevková organi-
zácia nemala uzavreté zmluvy podľa zákona o duálnom vzdelávaní.

Základ dane alebo daňová strata

Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata po úprave o položky uve-
dené na r. 302 až 305 (v príklade suma 23 366,05 €), ktorý sa uvedie aj na r. 400

(základ dane alebo daňová strata po zníženío položky uvedené na r. 320 a 330, ktoré
príspevková organizácia nevyplnila).

Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na riadku 400

Riadok 410 – odpočet daňovej straty

V prípade organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie možno

odpočítať daňovú stratu vykázanú len zo zdaňovanej činnosti. Súčet daňových

strát vykázaných v rokoch 2010 až 2013 sa môže počínajúc zdaňovacím obdobím
začatým najskôr od 1. 1. 2014 odpočítať len vo výške 1/4 rovnomerne počas štyroch
bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období. V r. 2016 sa teda uplatňuje odpo-
čet v poradí tretej štvrtiny súčtu daňových strát vykázaných v rokoch 2010 až

2013, ak je v r. 2016 vykázaný dostatočný základ dane. Súčasne sa v tabuľke D vyka-
zuje aj strata dosiahnutá v zdaňovacíchobdobiach rokov 2014 a 2015, ktoré je možné
rovnako odpočítať len rovnomerne vo výške 1/4 počas štyroch bezprostredne nasle-
dujúcich zdaňovacích období za každé zdaňovacie obdobie osobitne.

Na r. 420 sa vykazuje základ dane znížený o odpočet daňovej straty, zaokrúhlený na
eurocenty nadol.

Položka č. 18

Príspevková organizácia vykázala k 1. 1. 2014 úhrn neuplatnených daňových strát z podnikateľskej
činnosti z rokov 2010 až 2013 vo výške 2 400 €. Za r. 2014 vykázala základ dane vo výške 10 800 €
a odpočítala si prvú štvrtinu zo súčtu strát z rokov 2010 až 2013 vo výške 600 € (2 400/4). Za rok 2015
vykázala kladný základ dane vo výške 3 200 €, odpočítala si druhú štvrtinu zo súčtu strát z rokov 2010
až 2013 tiež vo výške 600 € (2 400/4). V roku 2016 si môže odpočítať v poradí tretiu štvrtinu zo súčtu
neumorených strát vykázaných v rokoch 2010 až 2013, teda sumu 600 € (2 400/4). Tento odpočet si aj
uplatnila a vykáže ho v tabuľke D v riadku 2 stĺpca 4 a súčasne v r. 2 stĺpca 5 tabuľky D, číselný údaj
z tohto riadka prenesie do riadka 410 tlačiva DP (pozri vyplnené tlačivo DP pre rok 2016).
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V riadku 2 stĺpca 7 tabuľky D uvedie poslednú štvrtú štvrtinu zo súčtu strát z rokov 2010 až 2013 tiež vo
výške 600 €, ktorú môže uplatniť na odpočet od základu dane poslednýkrát v zdaňovacom období
2017.

Riadok 500

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty sa uvádza na riadku 500 a zaokrúhľuje
sa rovnako ako samotná daň na eurocenty nadol. Na riadku 500 uvedie príspevková
organizácia základ dane po odpočítaníĽ daňovej straty z podnikateľskej činnosti z ro-
kov 2010 až 2013 vo výške 22 766,05 €.

Zníženie základu dane

Na r. 501 sa uvádza odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP. Uvádza
sa tu suma uvedená na r. 7 prílohy k § 30c ZDP. Príspevková organizácia riadok ne-
vyplní, nevykonávala výskum a vývoj.

Na r. 510 sa uvádza základ dane znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj,
obec tu uvedie rovnakú sumu ako na r. 500 = 22 766,05 €.

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu

dane zaplatenej v zahraničí

Riadok 550

Sadzba dane podľa § 15 písm. b) ZDP je v zdaňovacom období 2016 vo výške 22 %

a uvedie sa na r. 550.

Riadok 600 – uvádza sa tu daň pred uplatnením úľav na dani. Príspevková organizá-
cia uvedie sumu 5 008,53 € (základ dane z r. 510 vo výške 22 766,05 x 22 % =
5 008,53 €).

Úľavy na dani

Riadky 610, 700

Na riadku 610 sa uvádza výška úľav na dani, príspevková organizácia riadok nevy-
plní, keďže nečerpala úľavy na dani. Číselný údaj na riadku 700 tlačiva DP bude rov-
naký s riadkom 600 vo výške = 5 008,53 €.
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Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Riadok 710

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí najviac do sumy uvedenej na riadku 700 ako
druhá z metód zamedzenia dvojitého zdanenia sa prevažne uplatňuje u klasických
podnikateľských subjektov, preto nebude v príklade tento riadok vyplnený.

Riadok 800

Výška daňovej povinnosti za rok 2016 bude totožná s riadkom 600 a 700 a na riad-
ku 800 uvedie príspevková organizácia sumu 5 008,53 €. Výsledná daň sa prenesie

vo výške 5 008,53 € aj na r. 1050, pretože príspevková organizácia nemá povin-

nosť platiť daňovú licenciu, riadky 810 až 1 000 nevyplní.

Upozornenie!

Riadky 810, 820, 830, 900, 910, 920 a 1000 tlačiva DP organizácie nezriadené alebo nezaložené

na podnikanie nevyplnia, pretože nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu, čo vyznačujú aj na

prvej strane tlačiva DP znamienkom „x“– Neplatenie DL podľa § 46b ods.7 ZDP.

Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Riadok 1010

Podľa § 42 ods. 1 až 3 ZDP platia právnické osoby preddavky na daň v bežnom zda-
ňovacom období z daňovej povinnosti vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie ob-
dobie štvrťročne vo výške 1/4, ak výška ich daňovej povinnosti v predchádzajúcom
zdaňovacom období bola v rozsahu od 2 500 € do 16 600 €, resp. mesačne vo výške
1/12, ak výška ich daňovej povinnosti bola viac ako 16 600 €.

Preddavky sa zaokrúhľujú v zmysle § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nadol.

Položka č. 19

Príspevkováorganizácia z podnikateľskej činnosti neplatila v roku 2016 preddavky, pretože v r. 2015
vykázala základ dane pre účely preddavkov na daň vo výške 3 200 € po prepočítaní sadzbou dane
22 % (3 200 x 22 % = výsledná daň 704€), nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň.

Riadok 1020

Úhrn preddavkov na zabezpečenie dane zrazených podľa § 44 ZDP sa uvádza na
tomto riadku. U subjektov územnej samosprávy a verejnej samosprávy sa tento inšti-
tút v praxi nevyužíva, riadok nebude vyplnený.
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Riadok 1030

Všetky príjmy zdanené zrážkou podľa § 43 ZDP sa u organizácií nezriadených na
podnikanie považujú zrazením a odvedením dane platiteľom za vyrovnanie daňovej
povinnosti podľa § 42 ods. 6 ZDP. Riadok 830 teda títo daňovníci nevypĺňajú.

Riadok 1040

Uvádza sa tu celková suma preddavkov na daň z riadkov 1010 + 1020 + 1030. Prí-
spevková organizácia riadok nevyplní.

Riadok 1050

Na riadku sa uvedie výsledná daňová povinnosť prenesená z riadka 800 vo výške
5 008,53 €.

Riadok 1100, 1101

Ak výsledná daňová povinnosť na riadku 1050 je vyššia ako úhrnná suma preddav-
kov z riadka 1040, nedoplatok dane sa uvedie na riadku 1100 so znamienkom plus
(+).

Ak nastane opačná situácia, na riadku 1101 sa uvedie preplatok so znamienkom (–).
Príspevková organizácia uvedie na r. 1100 nedoplatok na dani vo výške 5 008,53 €

ako výslednú daňovú povinnosť za rok 2016, ktorý má povinnosť uhradiť najneskôr
do 31. 3. 2017.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

Riadok 1110

Daň na účely výpočtu preddavkov na daň na bežné zdaňovacie obdobie sa uvedie na
riadku 1110, pričom základňou pre výpočet preddavkov je posledná známa daňová
povinnosť, ktorou je daňová povinnosť z aktuálne vyplneného tlačiva DP za rok 2016.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 6 ZDP je daň vypočí-
taná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (r. 500), uvedeného v DP podanom
za zdaňovanie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na
ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej

v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, zníženáo úľavy na
dani (riadok 610), o zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 710 tlačiva DP) a o daň
vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok (r. 1030 tlačiva DP).

Položka č. 20

Výpočet sumy, z ktorej bude príspevková organizácia vyčísľovať výšku preddavkov na daň pre rok
2017, je nasledovný:
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Riadok 500 [základ dane za rok 2016 vo výške 22 766,05 € vynásobený sadzbou dane platnou od
1. 1. 2017 vo výške 21 %, od ktorého sa odpočíta r. 610 (úľavy na dani 0)], r. 710 (zápočet dane zapla-
tenej v hraničí 0) a r. 1030 (daň vyberaná zrážkou 0) = 4 780,87 €. Suma sa uvedie na riadok 1110 tla-
čiva DP.

Upozornenie!

Príspevková organizácia má povinnosť v roku 2017 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výš-

ke 1 195,21 € (4 780,87/ 4) s použitím sadzby dane 21 %. Preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty

nadol.

Dodatočné daňové priznanie

Riadky 1120 až 1150

Uvedené riadky sa vyplnia len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné DP.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 ZDP je daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok
oprávnený vyhlásiť v DP v lehote na jeho podanie, že suma zodpovedajúca 2 %, resp.
1 % z daňovej povinnosti z r. 1050 zaokrúhlená podľa § 47 ods. 1 ZDP minimálne vo
výške 8 € sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Ak daňovník,
ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane v zdaňovacom období,
ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového pri-
znania:

� daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane z r. 1050
ním určeným právnickým osobám, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výš-
ke 2 %,

� ak daňovníkneposkytne finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej
dane z r. 1050, je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %

zaplatenej dane.

Položka č. 21

Príspevkováorganizácia vykázala daňovú povinnosť na riadku 1050 vo výške 5 008,53€. Do lehoty na
podanie DP neposkytla žiaden finančný dar právnickej osobe, môže teda venovať podielovú daň na
verejnoprospešný účel len vo výške 1 % z riadka 1050, čo je suma 50,08 €, ktorú uvedie na r. 3 tabuľky
uvedenej na strane 9 tlačiva DP. Na riadok 4 uvedie počet prijímateľov,ktorým túto sumu rozdelila. Prí-
spevková organizácia súhlasila so zverejnenímsvojich údajov poskytovateľovi podielovej dane, čo vy-
značila znamienkom „x“ na strane 9 tlačiva DP.
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Upozornenie!

Aj napriek skutočnosti, že príspevková organizácia nerealizovala projekt výskumu a vývoja

podľa § 30c zákona o dani z príjmov a že podiel zaplatenej dane venovala len jednému prijímate-

ľovi a teda Prílohy k § 30c a k IV. časti tlačiva DP nemá vyplnené, do počtu príloh na strane 10

tlačiva DP uvedie číslo 2.

Tabuľky C2, E, F, G1 až G3, H, I, J, K príspevkováorganizácia nevyplní,pretože v rámci svojej činnosti
nedosiahla položky, ktoré sú náplňou uvedených tabuliek.

Vyplnené strany daňového priznania sú obsahom prílohy príspevku.

Ing. Ľubica Sekerková
odborníčka na daň z príjmov

271

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



272



273

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



274



275

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



276



277

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



278



279

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



280



281

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



282



283

DP rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016



284



Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na 
školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky 
ukáže, ako vyplniť daňové priznanie.

 
 
 
 
 

 
 

-
-

Viac informácií na 



a) pre právnické osoby
b) pre fyzické osoby
c) pre obce, mestá a VÚC

Výhody portálu danovecentrum.sk:

Denne aktualizovaný obsah – Zbierka zákonov, Komentáre 

informácie dostanete 

 
Martina Rázusa 23A 

 

Web adresa:  
 

 041/70 53 222 
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