
Daňové priznanie starobného dôchodcu

Môže poberateľ starobného dôchodku, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti, uzavrieť zmluvu o
poskytnutí administratívnych prác? Do akej výšky príjmu nemusí podať daňové priznanie, ak nebude mať
žiadne iné príjmy okrem starobného dôchodku?
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Otázka:

Ak je poberateľ starobného dôchodku zároveň
konateľom v spoločnosti (s. r. o.) bez nároku na odmenu,
môže s touto spoločnosťou uzavrieť Zmluvu o poskytnutí
administratívnych prác (zmluva podľa § 51 Občianskeho
zákonníka)?
Do akej výšky príjmu nemusí za rok 2019 a za rok 2020
podať daňové priznanie, ak nebude mať žiadne iné
príjmy okrem starobného dôchodku?

Odpoveď:

Zmluva o poskytnutí administratívnych prác sa môže uzavrieť podľa obchodného (občianskeho) práva za
predpokladu, že nie sú naplnené znaky závislej činnosti, a teda nejde o zastretý zamestnanecký
pomer.

Daňové priznanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov nie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy
zahrnované do základu dane, ktoré nepresahujú 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
Do úhrnu príjmov sa nezahrnujú príjmy zdanené zrážkovou daňou, ani starobný dôchodok, keďže je od
dane oslobodený.

Záver:

Ak dôchodca dosiahne zdaniteľné príjmy neprevyšujúce 1 968,68 € v roku 2019 (50 % z 3 937,35 €) a v
roku 2020 neprevyšujúce 2 207,10 € (50 % zo 4 414,20 €), daňové priznanie sa podávať nemusí.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe
Daňové priznanie dôchodcu - výška príjmu
Daňové priznanie dôchodcu

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2019) + doplnené
poučenie k odpočtu daň. strát

Súvisiace aktuality
Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok
2019
Daňové priznanie treba podať do 31. októbra 2020
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/nadezda-cigerova
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1350961&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2971132&f=3
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/danove-priznanie-dochodcu-20190131.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/danove-priznanie-dochodcu-20190222.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-2019.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/zakladne-ciselne-udaje-suvisiace-s-podanim-danoveho-priznania-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2019.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-treba-podat-do-31-oktobra-2020-toptema-dc-9-2020.htm


Súvisiace odborné články
Príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
1. Povinnosť podávania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
4. Vyčíslenie daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
5. Príjmy, ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Príklad – daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019 typ B

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/4-vycislenie-danovej-povinnosti-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2019.htm
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