
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020

Pripravili sme praktickú on-line príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní
daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Dátum publikácie: 8. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Ľubica Sekerková

Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami,
postupmi, radami na správne zostavenie a vyplnenie
daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie roka 2020.
Príspevky sú venované daňovníkom – fyzickým osobám,
právnickým osobám, miestnej samospráve a verejnej
správe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z
príjmov vždy za kalendárny rok. Povinnosť podať daňové
priznanie k dani z príjmov za rok 2020 jej vzniká, ak jej
celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020
presiahli sumu 2 207,10 eur, alebo ak vykázala stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje
akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane. V závislosti od toho, aké príjmy plynú fyzickej
osobe, podáva fyzická osoba daňové priznanie typ A (iba príjmy zo závislej činnosti) alebo daňové
priznanie typ B (ak dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy).

Povinnosť podať daňové priznanie má právnická osoba v prípade, ak má na území Slovenskej republiky
svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov. Daňové
priznanie musia podať aj zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej
republiky podľa § 16 zákona o dani z príjmov.

Oproti minulému roku sa všetky vzory tlačív zmenili:

Typ A = tlačivo č. MF/015676/2020-721
Typ B = tlačivo č. MF/015567/2020-721
Tlačivo pre Právnické osoby = tlačivo č. MF/ 015675/2020-721

Editovateľné vzory tlačív daňových priznaní, poučenia na ich vyplnenie a potvrdenie o ich podaní nájdete
aj v Prílohách pod príspevkom. 
 

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do 31. marca 2021.
 

Daňovník FO si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť podaním
oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Dané oznámenie musí byť podané na
predpísanom novom tlačive, ktoré je rovnaké pre právnické aj pre fyzické osoby. Najneskorší dátum na
jeho podanie je do 31. 3. 2021. 
Daň z príjmov na základe podaného daňového priznania za rok 2020 je splatná v termíne na podanie
priznania, t. j. do 31. marca 2021. Pri predĺžení lehoty na podanie priznania sa automaticky predlžuje aj
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splatnosť dane.

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO 
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

  

Dúfame, že naša príručka pomôže aj vám pri zostavení daňového priznania, aby bolo správne a bez
chýb. 

Príručka v on-line podobe je prístupná pre predplatiteľov portálu Daňové centrum. 

Štruktúra a obsah on-line príručky:
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

I. ČASŤ - Daňové inštitúty 
I.1. Výnimky z povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok
2020
I.2. Predmet dane (§ 2 ZDP) 
I.3. Základ dane (§ 3 a § 4 ZDP) 
I.4. Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP)
I.5. Ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ZDP)
I.6. Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP)
I.7. Osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP)
I.8. Čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8 ZDP)
I.9. Odpočet daňovej straty (§ 30 ZDP) 
I.10. Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2020 (§ 11 ZDP)
I.11. Sadzba dane z príjmov v zdaňovacom období roka 2020 (§ 15 ZDP)
I.12. Daň zaplatená v zahraničí – zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP)
I.13. Minimálna výška dane fyzickej osoby (§ 46a ZDP)
I.14. Daňový bonus v roku 2020 (§ 33 ZDP)
I.15. Daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ZDP)
I.16. Zaplatené preddavky (§ 34, § 35, § 43 a § 44 ZDP) 
I.17. Vzor daňového priznania 
I.18. Platenie dane

II. ČASŤ - Postup pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov typu A a B za rok
2020
III. ČASŤ - Záver 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020
I. časť – Právna úprava 
II. časť – Vyplnenie tlačiva daňového priznania, výpočet základu dane a dane 
III. časť – Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia
IV. časť – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného
základu dane
V. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
za rok 2020
VI. časť – Stručný prehľad zmien platenia preddavkov na daň v priebehu roka 2020

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2020
1. Príjmy oslobodené od dane – § 13, § 13a) až c) a § 52 ZDP
2. Príjmy vyberané zrážkou – § 43 ZDP
3. Príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, a povinnosť podať
daňové priznanie
4. Príklad na vyplnenie daňového priznania príspevkovej organizácie za rok 2020,
ktorej zriaďovateľom je mesto

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020
Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom na vyplnenie DP obce za rok
2020
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KLIKNITE SEM a vychutnajte si záznam z WEBINÁRA: 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020

 

KLIKNITE SEM na VIDEOŠKOLENIE 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020

 

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú uvedený webinár aj videoškolenie
v cene predplatného.

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace videoškolenia
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (záznam z webinára)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2020)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2020)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2020)
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 o dani z príjmov (2022, 2021, 2020)
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (2022, 2021)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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