
DA!OVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre da!ovníka, ktor" má príjmy pod#a § 5 a$ 8 zákona %. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskor&ích predpisov ('alej len zákon”)„
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Záznamy da"ového úradu

Miesto pre eviden%né %íslo Odtla%ok prezenta%nej pe%iatky da!ového úradu

Za rok

opravné da!ové priznanie

dodato%né da!ové priznanie 1)

(vyzna!í sa x)

da!ové priznanie

Druh da"ového priznania

Údaje sa vyp(!ajú pali%kov"m písmom (pod#a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla%iar!ou, a to %iernou alebo tmavomodrou farbou.

Dátum zistenia skuto%nosti na podanie
dodato%ného da!ového priznania

. .. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp"#a, len ak

ide o da#ovníka, ktor$
nemá pridelené DI% ani
rodné !íslo

Adresa trvalého pobytu v de! podania da!ového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahrani%í

10 - Obec

07 - Ulica

11 - )tát09 - PS*

05 - Meno04 - Priezvisko

08 - Súpisné/orienta%né %íslo

I. ODDIEL - ÚDAJE O DA!OVNÍKOVI

#íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pí$u z%ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa da!ovník zdr$iaval v zda!ovacom období 4)

17 - Obec

14 - Ulica

16 - PS*

15 - Súpisné/orienta%né %íslo

Da!ovník s obmedzenou da!ovou povinnos+ou (nerezident) pod#a § 2 písm. e)
bod 1 a 2 zákona a príslu&ného %lánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2) áno

01 - DI* (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné %íslo)

. .
03 - SK NACE Hlavná,

preva$ná
%innos+

Ekonomické, personálne alebo iné
prepojenie pod#a § 2 písm. n) zákona3) áno

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDI#OVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO
SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTOR& PODÁVA DA!OVÉ PRIZNANIE ('alej len “zástupca”)

12 13

06 -Titul pred menom / za priezviskom

/

27 - Telefónne %íslo5) 28 - Emailová adresa5)

18 - Priezvisko

/

19 - Meno

22 - Ulica21 - Rodné %íslo

20 -Titul pred menom / za priezviskom

/
23 - Súpisné/orienta%né %íslo

25 - Obec 26 - )tát24 - PS*

MF/011700/2018-721
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1) Ak sa podáva dodato%né da!ové priznanie len z dôvodov uveden"ch v § 32 ods. 8, 11 a 12 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvádzajú sa tieto dôvody v XIII. oddiele.
2)Ak ide o da!ovníka s obmedzenou da!ovou povinnos+ou na území Slovenskej republiky, vyp(!a sa aj XI. oddiel.
3) Za&krtáva sa, ak da!ovník, ktor" je prepojenou osobou pod#a § 2 písm. n) zákona, v príslu&nom zda!ovacom období vykonal vzájomnú obchodnú transakciu

s osobou, vo%i ktorej je pova$ovan" za závislú osobu pod#a zákona, pri%om sa v XIII. oddiele uvedie druh prepojenia a identifikácia osôb, s ktor"mi je prepojen".
4) Vyp(!a sa, len ak da!ovník nemá trval" pobyt na území Slovenskej republiky.
5) Ak da!ové priznanie podáva da!ovník sám, uvádza sa v tomto riadku jeho telefónne %íslo a emailová adresa. Ak za da!ovníka podáva da!ové priznanie zástupca,

v tomto riadku sa uvádza telefónne %íslo a emailová adresa tohto zástupcu, ak sa s da!ovníkom nedohodli inak. Údaje v r. 27 a 28 nie sú pod#a § 32 ods. 7 zákona
povinné.

DPFOBv18_2

DI* (Rodné %íslo)

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DA!OVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍ(ENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DA!OVÉHO
BONUSU (§ 33 zákona)

Údaje o ) (man)elovi), ktorá (*) )ije s da"ovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdanite%n*ch +astí základu daneman elke 7)

Poberal (a) som na za%iatku zda!ovacieho obdobia dôchodok (ky) uveden" (é) v § 11 ods. 6 zákona alebo
mi bol tento (tieto) dôchodok (ky) priznan" (é) spätne k za%iatku príslu&ného zda!ovacieho obdobia ( (!avyp
sa, len ak da!ovník bol poberate#om dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6 zákona na za%iatku zda!ovacieho
obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznan" spätne k za%iatku príslu&ného zda!ovacieho obdobia)

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (n"ch) v § 11 ods. 6 zákona
za zda!ovacie obdobie (v eurách)6)

áno

30

29

Údaje o poberaní dôchodkov uveden*ch v § 11 ods. 6 zákona

, ,

6) Ak da!ovník vyp(!a r. 29, uvádza sa v r. 30 úhrnná suma dôchodku (ov) pod#a § 11 ods. 6 zákona za zda!ovacie obdobie len vtedy, ak si uplat!uje zní$enie základu
dane alebo dosahuje príjmy pod#a § 6 zákona (uveden" údaj je potrebn" na ú%ely v"po%tu poslednej známej da!ovej povinnosti na platenie preddavkov na da!
pod#a § 34 zákona).

7) Vyp(!a sa, len ak si da!ovník uplat!uje nezdanite#nú %as+ základu dane na man$elku (man$ela) pod#a § 11 ods. 3 zákona a nezdanite#nú %as+ základu dane
na kúpe#nú starostlivos+ pod#a § 11 ods. 14 zákona za man$elku (man$ela).

8) Uvádzajú sa vlastné príjmy man$elky (man$ela) za celé zda!ovacie obdobie, za ktoré sa podáva da!ové priznanie zní$ené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré
man$elka (man$el) v príslu&nom zda!ovacom období bola (bol) povinná (povinn") zaplati+ z t"chto príjmov a v st(pci po%et mesiacov sa uvádza po%et kalendárnych
mesiacov v zda!ovacom období (kalendárnom roku), po%as ktor"ch man$elka (man$el) splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, pri%om do po%tu mesiacov
sa zapo%ítava aj kalendárny mesiac, na za%iatku ktorého boli splnené ustanovené podmienky. Ak sú sú%asne splnené dve a viac podmienok v tom istom
kalendárnom mesiaci, do po%tu mesiacov sa zapo%íta tak"to mesiac len jedenkrát.

9) Uvádzajú sa údaje o vy$ivovanom die+ati (de+och), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil in" da!ovník nárok na da!ov" bonus pod#a § 33
zákona alebo nezdanite#nú %as+ základu dane na kúpe#nú starostlivos+ pod#a § 11 ods. 14 zákona. Prílohou da!ového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok
na da!ov" bonus pod#a § 33 zákona . Ak da!ovník v zda!ovacom období, za ktoré podáva da!ové priznanie, takéto doklady predlo$il svojmu(§ 32 ods. 10 zákona)
zamestnávate#ovi a neuplat!uje si da!ov" bonus pod#a § 33 zákona ani jeho pomernú %as+ podaním da!ového priznania, uvedené doklady nie sú prílohou
da!ového priznania. Ak da!ovník uplat!uje nezdanite#nú %as+ základu dane na kúpe#nú starostlivos+ pod#a § 11 ods. 14 zákona za die+a (deti), v st(pci „Kúpe#ná
starostlivos+ (KS)“ sa vyzna%í x.

Rodné %íslo- Priezvisko a meno31

/
,uplat!ujem nezdanite#nú %as+ základu dane

na man$elku (man$ela) pod#a § 11 ods. 3 zákona
32 Vlastné

príjmy (v eurách) 8)
Po%et
mesiacov 8)

,uplat!ujem nezdanite#nú %as+ základu dane na kúpe#nú
starostlivos+ za man$elku (man$ela) pod#a § 11 ods. 14 zákona

33 Preukázate#ne zaplatené
úhrady (najviac 50 eur)

Rodné %íslo

Údaje o vy)ivovan*ch de,och )ijúcich s da"ovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdanite%nej +asti základu dane
na kúpe%nú starostlivos, (§ 11 ods. 14 zákona) a da"ového zv*hodnenia na vy)ivované die,a pod%a § 33 zákona ('alej len
„da"ov* bonus pod%a § 33 zákona“) 9)

- Priezvisko a meno34

Údaje o 'al&ích vy$ivovan"ch de+och uvádzam v XIII. oddiele v %lenení pod#a r. 34

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Da!ov" bonus pod#a § 33 zákona uplat!ujem v mesiacoch

,uplat!ujem da!ov" bonus
na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona10)

Zaplatené úroky za zda!ovacie
obdobie (v eurách)

35

37 Po%et
mesiacov

MF/011700/2018-721

/

/

/

/

,Preukázate#ne zaplatené úhrady na kúpelnú starostlivos+ za vy$ivované
die+a (deti) v úhrne najviac do v"&ky 50 eur za rok za ka$dé z t"chto detí

10) R. 37 sa vyp(!a, ak si da!ovník uplat!uje nárok na da!ové zv"hodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na b"vanie pod#a § 33a zákona ('alej len „da!ov" bonus
na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona“). Suma zaplaten"ch úrokov za zda!ovacie obdobie sa uvádza pod#a potvrdenia vydaného verite#om pod#a § 26a zákona
%. 90/2016 Z. z. o úveroch na b"vanie a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení zákona %. 279/2017 Z. z., kópia potvrdenia je prílohou da!ového priznania.
V st(pci po%et mesiacov sa uvádza po%et kalendárnych mesiacov v zda!ovacom období (kalendárnom roku), v ktor"ch má da!ovník nárok na uplatnenie
da!ového bonusu na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona.

KS

KS

KS

KS

36

Kúpe#ná starostlivos+ (KS)
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DI* (Rodné %íslo)

V. ODDIEL - V&PO#ET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ(+iastkového základu dane)
#INNOSTI (§ 5 zákona) - v eurách

Úhrn príjmov od v&etk"ch zamestnávate#ov 11) 38

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona) 11) 39

Základ dane (%iastkov" základ dane) (r. 38 - r. 39)

11) Vyp(!a sa na základe v&etk"ch potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej %innosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahrani%í a
o zaplatenom povinnom poistnom preukazujúcich uvádzané skuto%nosti vrátane dostato%nej identifikácie da!ovníka. Údaje o príjmoch zo zdrojov v zahrani%í sa
uvádzajú v XIII. oddiele. Sú%as+ou príjmov v r. 38 sú aj príjmy pod#a § 5 ods. 7 zákona, pri ktor"ch nie sú v príslu&nom zda!ovacom období splnené podmienky
pre ich oslobodenie od dane. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohami da!ového priznania.

40 ,

,
38a ,úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach

vykonávan"ch mimo pracovného pomeruz 
to

ho

MF/011700/2018-721

VI. ODDIEL - (+iastkového základu dane)V&PO#ET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA,
Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ #INNOSTI  Z PRENÁJMU A Z POU(ITIA DIELA A,
UMELECKÉHO V&KONU (§ 6 zákona) - v eurách

Tabu%ka +. 1 – preh%ad príjmov a v*davkov pod%a § 6 zákona (vyp(!a sa, ak da!ovník ú%tuje v sústave jednoduchéholen
ú%tovníctva alebo uplat!uje v"davky percentom z príjmov, alebo vedie evidenciu pod#a § 6 ods. 11 zákona)

z po#nohospodárskej v"roby, lesného a vodného
hospodárstva /ods. 1 písm. a)

Druh príjmov pod#a § 6 zákona PríjmyR.

1

2

3

4

5

6

V"davky

zo $ivnosti /ods. 1 písm. b)

z podnikania vykonávaného pod#a osobitn"ch
predpisov /ods. 1 písm. c)

spolo%níkov v. o. s. a komplementárov
kom. pol.s /ods. 1 písm. d)

z %inností, ktoré nie sú $ivnos+ou ani podnikaním
/ods. 2 písm. b)

1 2

znalcov a tlmo%níkov za %innos+ pod#a
osobitného predpisu /ods. 2 písm. c)7

10 spolu r. 1 a$ 9

z prenájmu nehnute#ností 12) /ods. 3

8

11

z %inností sprostredkovate#ov, ktoré nie sú
$ivnos+ou /ods. 2 písm. d)

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

spolu r. 11 a 12

,,

,,

12

13

z pou$itia diela a umeleckého v"konu, ak nepatria do
príjmov pod#a § 6 ods. 2 písm. a) zákona uvádzan"ch
v r. 5 13) /ods. 4

z vytvorenia diela a z podania umeleckého v"konu, pri
ktor"ch da!ovník uplatnil postup pod#a § 43 ods. 14 a
z vydávania, rozmno$ovania a roz&irovania diel na
vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného
predmetu du&evného vlastníctva a z pou$itia iného
predmetu du&evného vlastníctva alebo z postúpenia práv
k predmetu du&evného vlastníctva /ods. 2 písm. a)

9 ,,
z %innosti &portovca alebo &portového odborníka pod#a
osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy
o sponzorstve v &porte /ods. 2 písm. e)

,
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DI* (Rodné %íslo)

12) V 1 -. 1 sa uvádza pod#a § 9 ods. 1 písm. g) zákona kladn" rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnute#nosti a sumou 500 eur. V"davky prira'ovanér. 1 st
k príjmom z prenájmu nehnute#nosti zahrnovan"m do základu dane sa zistia rovnak"m pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnute#nostiv r. 11 st-. 2
zahrnovan"ch do základu dane k celkov"m tak"mto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. g) zákona].Ak da!ovník sú%asne dosiahol príjmy pod#a § 6 ods. 3, § 8 ods. 1 písm.
a) a § 8 ods. 1 písm. d) a$ f) zákona, uplatní sa oslobodenie od dane pod#a § 9 ods. 1 písm. g) a i) zákona najviac v úhrnnej v"&ke 500 eur. Ak sú preukázate#né
v"davky spojené s príjmom z prenájmu vy&&ie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada a v"davky sa uvádzajú len do v"&ky príjmov.

13) V r. 12 sa uvádzajú príjmy z pou$itia diela a z pou$itia umeleckého v"konu zo zdrojov na území Slovenskej republiky len vtedy, ak sa da!ovník v súlade so
znením § 43 ods. 14 zákona vopred písomne dohodol s platite#om dane, $e sa z nich da! nevyberie zrá$kou pod#a § 43 zákona. Ak sú preukázate#né v"davky
spojené s príjmom z pou$itia diela a umeleckého v"konu vy&&ie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada a v"davky sa uvádzajú len do v"&ky príjmov.

Sú%as+ou príjmov a v"davkov v sú aj príjmy zo zdrojov v zahrani%í a v"davky súvisiace s t"mito príjmami, pri%om údaje o príjmoch zo zdrojovr. 1 a) 9, 11 a 12
v zahrani%í a v"davkoch s nimi súvisiacich sa uvádzajú v XIII. oddiele.
Ak ide o spolo%níka v.o.s. a komplementára kom. spol., uvádza sa v tejto tabu#ke %as+ základu dane pripadajúca na spolo%níka alebo komplementára.v r. 4 v st-. 1
Ak v.o.s. alebo kom. spol. vykázala da!ovú stratu, %as+ tejto straty pripadajúca na spolo%níka alebo komplementára sa uvádza sa uvádzav r. 4 v st-. 2. V r. 4 v st-. 2
aj poistné na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ('alej len “poistné a príspevky“). Ak je
da!ovník spolo%níkom v.o.s. alebo komplementárom kom. spol., uvádza sa v XIII. oddiele názov spolo%nosti, DI* a v"&ka podielu spolo%níka v percentách. V st-. 1
sú%as+ou príjmov je aj podiel pripadajúci na da!ovníka, ktor" dosiahol spolo%ne s 'al&ím da!ovníkom alebo s viacer"mi da!ovníkmi z dôvoduv r. 1 a) 9, 11 a 12
spoluvlastníctva k veci alebo zo spolo%n"ch práv (§ 10 ods. 1 zákona), pri%om údaje o t"chto da!ovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele; rovnako sa tu uvádza aj príjem
pripadajúci na da!ovníka, ktor" dosiahol pri spolo%nom podnikaní alebo zo spolo%nej inej samostatnej zárobkovej %innosti na základe písomnej zmluvy o zdru$ení
(ú%astník zdru$enia). Ak ide o ú%astníka zdru$enia, uvádza sa celková suma spolo%ne dosiahnut"ch príjmov a vynalo$en"ch v"davkov v XIII. oddiele, pri%om
sú%asne s da!ov"m priznaním sa predlo$í aj kópia zmluvy o zdru$ení; toto neplatí, ak bola u$ správcovi dane predlo$ená. sa uvádzajú v"davky.Ak da!ovníkV st-. 2
uplat!uje pod#a § 19 zákona da!ové v"davky, mô$u sa uvies+ úhrnom , ak sa vz+ahujú len k príjmom uveden"m ; ak da!ovník uplat!uje v"davkyv r. 10 v r. 1 a) 9
percentom z príjmov pod#a § 6 ods. 10 zákona, neuvádza sa suma v"davku pri jednotliv"ch druhoch príjmov uveden"ch , ale v"davky sav st-. 2 v st-. 1 v r. 1 a) 9
uvádzajú úhrnom vrátane preukázate#nej v"&ky zaplateného poistného a príspevkov v . Preukázate#né v"davky, ktoré da!ovník uplat!uje pri príjmochr. 10 st-. 2
uveden"ch , sa uvádzajú v tomto riadku maximálne do v"&ky príjmov. Rovnako sa postupuje aj pri príjmoch uveden"ch . Ak da!ovník pod tabu#kou %. 1v r. 11 v r. 12
uvádza preukázate#ne zaplatené poistné z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2 zákona, uvádza sa nielen, ak sa uplat!ujú preukázate#né v"davky na základe jednoduchého
ú%tovníctva alebo z evidencie pod#a § 6 ods. 11 zákona alebo v"davky percentom z príjmov pod#a § 6 ods. 10 zákona, ale aj, ak sa uplat!ujú preukázate#né v"davky
na základe podvojného ú%tovníctva.

Tabu%ka +. 1b - Údaje da"ovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej +innosti, z pou)itia diela a
umeleckého v*konu z evidencie, ktorú vedie pod%a § 6 ods. 10 zákona, ak uplat"uje v*davky percentom z príjmov

Druh Na za%iatku zda!ovacieho obdobiaR.

1

2

Na konci zda!ovacieho obdobia

Zásoby

Poh#adávky

1 2

,,

,,

V"davky z tabu#ky %. 1, st(. 2, r. 10

Príjmy z tabu ky . 1, st . 1, r.# % ( 10

42

41 ,

,

4 Poh#adávky ,,
5 Záväzky ,,

3 Zásoby ,,

MF/011700/2018-721

p #ari príjmoch pod § 6 ods. 1 a 2 zákona pri príjmoch pod#a § 6 ods. 3 zákona

Preukázate#ne zaplatené poistné
z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2 zákona

Uplat!ujem preukázate#né v"davky z da!ovej evidencie pod#a § 6 ods. 11 zákona

p #ari príjmoch pod § 6 ods. 1 a 2 zákona pri príjmoch pod#a § 6 ods. 4 zákona

Uplat!ujem v"davky percentom z príjmov pod#a § 6 ods. 10 zákona

pri príjmoch pod#a § 6 ods. 4 zákona

p #ari príjmoch pod § 6 ods. 1 a 2 zákona pri príjmoch pod#a § 6 ods. 3 a 4 zákona

Uplat!ujem osobitn" spôsob zahrnovania kurzov"ch rozdielov do základu dane pod#a § 17 ods. 17 zákona

p #ari príjmoch pod § 6 ods. 1 a 2 zákona pri príjmoch pod#a § 6 ods. 3 a 4 zákona

Ukon%ujem uplat!ovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzov"ch rozdielov do základu dane pod#a § 17 ods. 17 zákona

Tabu%ka +. 1a - Údaje da"ovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej +innosti, z prenájmu a z pou)itia
diela a umeleckého v*konu z da"ovej evidencie pod%a § 6 ods. 11 zákona a da"ovníka s príjmami z prenájmu a z pou)itia
diela a umeleckého v*konu z ú+tovníctva pod%a § 6 ods. 13 zákona

Zostatková cena hmotného majetku zaradeného
do obchodného majetku

Druh Na za%iatku zda!ovacieho obdobiaR.

1

2

Na konci zda!ovacieho obdobia

Zostatková cena nehmotného majetku
zaradeného do obchodného majetku

1 2

,,

,,

,
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65
+

Základ dane (%iastkov" základ dane)
z príjmov pod#a § 6 ods. 3 a 4 zákona
r. 60 + [(r. 61 + r. 63 - r. 64) > 0; ak je tento rozdiel záporn",
r. 65 = r. 60] alebo r. 60 + [(r. 62 + r. 63 - r. 64) > 0; ak je
tento rozdiel záporn", r. 65 = r. 60]

,

64

63
Polo$ky zvy&ujúce základ dane (zni$ujúce stratu) 14)

[§ 17 a$ , , § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 117b  § 17d
písm. h) tretí bod zákona]

Polo$ky zni$ujúce základ dane (zvy&ujúce stratu) 14)

(§ 17 a$ zákona)17b a § 17d

,

,

Základ dane (rozdiel r. 58 a r. 59)

V"davky z tabu#ky %. 1, st(. 2, r. 13

Príjmy z tabu ky . 1, st . 1, r.# % ( 13

60

59

58

+

,

,

,
61V"sledok hospodárenia (zisk) 14) ,+

62V"sledok hospodárenia (strata) 14)

- ,

Sú%et da!ov"ch strát z r. 49 a$ 52 odpo%ítavan"ch
pod#a § 30 zákona

53 ,
1/4 zo sumy uvedenej v r. 53 vypo%ítanej
pod#a § 30 zákona

54 ,

Zní$en" %iastkov" základ dane z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2
zákona o stratu z predchádzajúcich zda!ovacích období
maximálne do sumy v r. 47  (r. 47 - r. 54)

55
,

Uplatnenie da"ovej straty z predchádzajúcich zda"ovacích období

Odpo%et v"davkov (nákladov) na v"skum a v"voj pod#a § 30c
zákona maximálne do sumy uvedenej v r. 55 (r. 9 prílohy %. 1)

56 ,
Základ dane (%iastkov" základ dane) z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2
zákona zní$en" o odpo%et v"davkov (nákladov) na v"skum a v"voj
zaokrúhlen" na eurocenty nadol (r. 55 - r. 56)

57
,

Uplatnenie odpo+tu v*davkov (nákladov) na v*skum a v*voj pod%a § 30c zákona (vyp(!a sa aj príloha %. 1)

,

MF/011700/2018-721

Základ dane (kladn" rozdiel r. 41 a r. 42);
v"sledok hospodárenia (zisk)

48

47

46

45

44

43
+

-

+

Strata (záporn" rozdiel r. 41 a r. 42);
v"sledok hospodárenia (strata)

Polo$ky zvy&ujúce základ dane (zni$ujúce stratu) 14)

[§ 17 a$ , , § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 117b  § 17d
písm. h) tretí bod zákona]

Polo$ky zni$ujúce základ dane (zvy&ujúce stratu) 14)

(§ 17 a$ zákona)17b a § 17d
Základ dane (%iastkov" základ dane)
z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2 zákona
(   43 + r. 44 5 6r. + r. 4 - r. 4 ) > 0

Da"ová strata z príjmov pod#a § 6 ods. 1 a 2 zákona
(   43 + r. 44 5 6 <r. + r. 4 - r. 4 ) 0

,

,

,

,

,

- ,

Preh%ad o vzniku da"ov*ch strát pod%a § 30 zákona

49

50

51

52

Da!ové straty z predchádzajúcich
zda!ovacích období odpo%ítavané
pod#a § 30 zákona

,

,

,

,
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V tabu%ke +. 2 st-. 1 v r. 1 a) 10sú%as+ou príjmov je aj podiel pripadajúci na da!ovníka, ktor" dosiahol spolo%ne s 'al&ím da!ovníkom alebo s viacer"mi
da!ovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spolo%n"ch práv alebo bezpodielového spoluvlastníctva man$elov (§ 10 ods. 1 zákona a § 7 ods. 9
zákona). Údaje o t"chto da!ovníkoch sa uvádzajú v XIII. . Sú%as+ou príjmov v r. 1 a$ 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahrani%íoddiele vrátane úrokov"ch
príjmov § 45 ods. 4 zákona oddielepod#a , pri%om údaje o t"chto príjmoch sa uvedú v XIII. . Sú%as+ou príjmov uvádzan"ch v tabu#ke %. 2 nie sú príjmy
dosahované na území Slovenskej republiky, pri ktor"ch sa da! vyberá zrá$kou, okrem príjmov uveden"ch v § 43 ods. 6 zákona.

15)Ak bol da!ovník povinn" v súvislosti s poberaním príjmov uvádzan"ch v r. 1 a$ 3, 6, 8 a$ 10 plati+ poistné na verejné zdravotné poistenie pod#a zákona
%. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona %. 95/2002 Z.z. o pois+ovníctve a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov
v znení neskor&ích predpisov ('alej len „zákon o zdravotnom poistení“), uplat!uje sa preukázate#ne zaplatené poistné na verejné zdravotné
poistenie ako v"davok k t"mto príjmom v st(. 2. V st(. 2 v r. 1 a$ 3, 6, 8 a$ 10 sa uvádza len toto preukázate#ne zaplatené poistné na verejné zdravotné
poistenie, pri%om $iadne iné v"davky sa v t"chto riadkoch v st(. 2 neuvádzajú. Ak bol da!ovník povinn" v súvislosti s poberaním príjmov uvádzan"ch
v r. 4, 5 a 7 plati+ poistné na verejné zdravotné poistenie pod#a zákona o zdravotnom poistení, preukázate#ne zaplatené poistné na verejné zdravotné
poistenie sa uplat!uje ako sú%as+ v"davkov k t"mto príjmom v st(. 2.

16) N !ujeeuvádzajú sa tu príjmy z podielov"ch listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaran"ch do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplat
oslobodenie od dane pod#a § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona. (. 2 sú vy&&ie ako príjem v st(. 1 v tomto riadku, uvádzajúAk v"davky v r. 7 v st
sa tieto v"davky len do v"&ky príjmov (r. 7 st(. 1 = r. 7 st(. 2).

3

4

10

11

úroky a iné v"nosy z poskytnut"ch úverov a
pô$i%iek a úroky z hodnoty splateného vkladu
v dohodnutej v"&ke spolo%níkov verejn"ch
obchodn"ch spolo%ností /ods. 1 písm. c)
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia

/ods. 1 písm. d)

rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo
pokladni%nej pouká$ky a ni$&ou obstarávacou
cenou /ods. 3

spolu r. 1 a$ 10

5

6

plnenia z poistenia pre prípad do$itia ur%itého
veku; jednorazové vyrovnanie alebo odbytné
vyplácané v prípade poistena osôb pri
pred%asnom skon%ení poistenia /ods. 1 písm. e)
v"nosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja

/ods. 1 písm. f)

7
príjmy z podielov"ch listov dosiahnuté z ich
vyplatenia (vrátenia) 16) /ods. 1 písm. g)

12

príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielov"ch
listov obstaran"ch do 31.decembra 2003, na ktoré sa
uplat!uje oslobodenie od dane pod#a § 52b ods. 11
zákona v súlade s § 52 ods. 20 zákona

,

,,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

8
v"nosy zo &tátnych dlhopisov a &tátnych
pokladni%n"ch pouká$ok /ods. 1 písm. h) , ,

9
v"nos, ktor" vzniká pri splatnosti cenného papiera
z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného
papiera a emisn"m kurzom pri jeho vydaní /ods. 2

, ,

2

úroky, v"hry a iné v"nosy z vkladov na vkladn"ch
kni$kách, z pe!a$n"ch prostriedkov na vkladovom
ú%te, na ú%te stavebného sporite#a a z be$ného
ú%tu okrem úrokov uveden"ch v § 6 ods. 5 písm. b)
zákona /ods. 1 písm. b)

, ,

MF/011700/2018-721

14) Riadky 45 a 46 a riadky 61 a) 64 sa vyp-"ajú, len ak da!ovník s príjmami pod#a § 6 ods. 1 a 2 alebo ods. 3 alebo ods. 4 zákona ú%tuje v sústave
podvojného ú%tovníctva okrem pripo%ítate#n"ch polo$iek, ktoré súvisia s úpravami ustanoven"mi v § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34 a 35, § 19 ods. 3 písm. n)
a § 21 ods. 1 písm. h) tre+om bode zákona, ktoré sa uvádzajú v riadku 45 a 63 a odpo%ítate#nej polo$ky pod#a § 17 ods. 37 zákona, ktorá sa uvádza v r. 46 a
64. V XIII. oddiele sa uvádzajú polo$ky, o ktoré sa konkrétne základ dane (v"sledok hospodárenia) zv"&il alebo zní$il. Ak da!ovník ú%tuje v sústave
podvojného ú%tovníctva, tabu#ka %. 1 sa nevyp(!a; vyp(!ajú sa len riadky 43 a$ 48 a riadky 61 a$ 65.
Ak da!ovník s príjmami pod#a § 6 ods. 1 a 2 alebo ods. 3 alebo ods. 4 zákona ú%tuje v sústave jednoduchého ú%tovníctva, vyp(!ajú sa tieto riadky, len ak sa
podáva dodato%né da!ové priznanie, alebo ak sa podáva da!ové priznanie po skon%ení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej %innosti alebo
prenájmu a postupuje sa pod#a § 32 ods. 12 zákona, okrem pripo%ítate#n"ch polo$iek, ktoré súvisia s úpravami ustanoven"mi v § 17 ods. 19 písm. h), ods.
34 a 35, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) tre+om bode zákona, ktoré sa uvádzajú v riadku 45 a 63 a odpo%ítate#nej polo$ky pod#a § 17 ods. 37
zákona, ktorá sa uvádza v r. 46 a 64.
V"davky uvedené v § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34 a 35, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) tre+om bode zákona sú v plnej v"&ke sú%as+ou základu
dane, pri%om suma prevy&ujúca v"&ku da!ov"ch v"davkov vypo%ítan"ch pod#a uveden"ch ustanovení zákona sa uvádza v r. 45 a 63.

VII. ODDIEL - V&PO#ET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO
MAJETKU (§ 7 zákona) - v eurách

Tabu%ka +. 2 - preh%ad príjmov a v*davkov pod%a § 7 zákona 15)

úroky a ostatné v"nosy z cenn"ch papierov
/ods. 1 písm. a)

Druh príjmov pod#a § 7 zákona PríjmyR.

1

V"davky1 2

, ,
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zo zdeden"ch práv z priemyselného a iného du&ev-
ného vlastníctva vrátane autorsk"ch práv a práv
príbuzn"ch autorskému právu /ods. 1 písm. g)
dôchodky a podobné opakujúce sa po$itky

/ods. 1 písm. h)

v"hry a ceny
/ods. 1 písm. i) a j)

7

8

9

17

19

iné

Spolu r. 1 a$ 18

z prevodu ú%asti (podielu) na s. r. o., kom. spol.
alebo z prevodu %lensk"ch práv dru$stva

/ods. 1 písm. f)
6

príjmy z derivátov"ch operácií
/ods. 1 písm. k)10

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

k !a$-ladn" rozdiel medzi vy&&ou hodnotou nepe
ného vkladu zapo%ítanou na vklad spolo%níka a
hodnotou vkladaného majetku19) /ods. 2

18 ,

pe!a$né plnenie a nepe!a$né plnenie prijaté
pri v"kone klinického skú&ania18) /ods. 1 písm. l)

11

17) r. 1 a) 16 st-. 2 r. 17Ak sú v"davky v v vy&&ie ako príjem v t"chto riadkoch, uvádzajú sa tieto v"davky len do v"&ky príjmov. V sa uvádzajú v"davky len do v"&ky
ka$dého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuveden" v r. 1 a$ 16. Ak bol da!ovník v súvislosti s poberaním t"chto príjmov povinn" plati+ poistné
na verejné zdravotné poistenie pod#a zákona o zdravotnom poistení, sú%as+ou jeho v"davkov je aj preukázate#ne zaplatené zdravotné poistenie.

18) r. 11V sa uvádzajú príjmy prijaté ako pe!a$né plnenie a nepe!a$né plnenie, okrem príjmov za vykonávanie klinického skú&ania, ktoré sú sú%as+ou príjmov
pod#a § 6 ods. 1 písm. c) zákona, v súvislosti s vykonávaním klinického skú&ania poskytnuté poskytovate#ovi zdravotnej starostlivosti od dr$ite#a pod#a § 8 ods. 1
písm. l) zákona. V r. 11 v st(. 2 sa uvádza suma v"davkov preukázate#ne vynalo$en"ch poskytovate#om zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo
zdravotníckym pracovníkom pod#a § 8 ods. 3 písm. c) zákona v súvislosti s v"konom klinického skú&ania a preukázate#né zaplatené poistné na verejné
zdravotné poistenie.

12
náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady
nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená
trestn"m %inom /ods. 1 písm. n)

,,

z prevodu opcií
/ods. 1 písm. d)

z prevodu cenn"ch papierov
/ods.1 písm. e)

4

5

,,

,,

,,

na základe zmluvy o sponzorstve v &porte, prijaté &por-
tovcom pod#a osobitného predpisu /ods. 1 písm. p)13 ,,

14
náhrada za stratu %asu dobrovo#níka zapísaného
v informa%nom systéme &portu pod#a osobitného
predpisu /ods. 1 písm. r)

,,

MF/011700/2018-721

Osobitn* základ dane pod#a § 7 zákona (r. 66 - r. 67, ak
je tento rozdiel záporn", uvádza sa v r. 68 nula)

V"davky z tabu#ky %. 2, r. 11, st(. 2

Príjmy z tabu#ky %. 2, r. 11, st(. 1

68

67

66

,

,

,
VIII. ODDIEL - (+iastkového základu dane)V&PO#ET ZÁKLADU DANE Z OSTATN&CH PRÍJMOV

(§ 8 zákona) - v eurách

Tabu%ka +. 3 - preh%ad príjmov pod%a § 8 zákona

Druh príjmov pod#a § 8 zákona

z prevodu vlastníctva nehnute#ností
/ods. 1 písm. b)

PríjmyR.

1

2

V"davky17)

z príle$itostn"ch %inností vrátane príjmov z prí-
le$itostnej po#nohospodárskej v"roby, lesného
a vodného hospodárstva a z príle$itostného
prenájmu hnute#n"ch vecí /ods. 1 písm. a)

1 2

,,

,,
z predaja hnute#n"ch vecí

/ods. 1 písm. c)3 ,,

15 ,,príjmy z prerozdelenia kapitálového
fondu z príspevkov /ods. 1 písm. s)

16 ,,príjmy z predaja virtuálnej meny
/ods. 1 písm. t)
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Základ dane z príjmov pod#a § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona
po zní$ení o nezdanite#nú %as+ (r. 72 - r. 77)

Da" zo základu dane zisteného pod#a § 4 zákona
uvedeného v riadku 80 zaokrúhlená na eurocenty nadol

78

81

82

83

Da" zo základu dane zisteného pod%a § 4 zákona
po vy"atí príjmov zo zdrojov v zahrani+í uvedeného
v riadku 83 zaokrúhlená na eurocenty nadol

Úhrn vy!at"ch príjmov pod#a § 5, 6 a 8
zákona [základov dane (+) a da!ov"ch
strát (-)]
Základ dane zní$en"/zv"&en" o úhrn
vy!at"ch príjmov    (r. 80 - r. 82)
(ak je rozdiel r. 80 a r. 82 záporn", uvádza
sa v r. 83 nula)

V"po%et dane
zo základu dane
zisteného pod#a
§ 4 zákona
po vy!atí príjmov
zo zdrojov
v zahrani%í

84

,

,

,

,

,

Základ dane zisten* pod%a § 4 zákona
(r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79)

80 ,

ods. 2 - na da!ovníka
vypo%ítaná zo sumy v r. 72

Zní$enie
základu
dane o
nezdani-
te#né
%asti
pod#a
§ 11
zákona

IX. ODDIEL - V&PO#ET DANE pod%a § 15 zákona - v eurách

73

74 ,,

,
ods. 3 - na man$elku (man$ela)
vypo%ítaná zo sumy v r. 72

72 ,
Základ dane z príjmov pod#a § 5 a § 6 ods. 1 a 2
zákona pred zní$ením o nezdanite#nú %as+
základu dane (r. 40 + r. 57)

Spolu    (r. 73 + r. 74 + r. 75 + r. 76)
maximálne do v"&ky základu dane v r. 72

77 ,

ods. 10 - na preukázate#ne zaplatené príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie
maximálne vo v"&ke 180 eur

76

,

Suma príspevkov, o ktorú sa zvy&uje základ dane pod#a
§ 11 ods. 9 a 13 zákona

79 ,

75

MF/011700/2018-721

Základ dane (%iastkov" základ dane) (r. 69 - r. 70) 71 ,

Príjmy z tabu#ky %. 3, r. 19, st(. 1

V"davky z tabu#ky %. 3, r. 19, st(. 2

69

70 ,

,

19) !ovník vlo$il do obchodnej spolo%nosti alebo dru$stva nepe!a$n" vklad, uvádza sa v tomto riadku kladn" rozdiel medzi vy&&ou hodnotou nepe!a$néhoAk da
vkladu zapo%ítanou na vklad spolo%níka a hodnotou vkladaného majetku, v tom zda!ovacom období, v ktorom do&lo k splateniu nepe!a$ného vkladu alebo
pomerná %as+ tohto rozdielu, ak sa rozhodol tento zahrnova+ do základu dane (%iastkového základu dane) pod#a § 8 ods. 2 zákona postupne. Ak bol da!ovník
v súvislosti s poberaním tohto príjmu povinn" plati+ odvody na zdravotné poistenie, príjem v r. 18 v st(. 1 sa zní$i o preukázate#ne zaplatené zdravotné poistenie.
Pri postupnom zahrnovaní tohto rozdielu do základu dane sa uvedie v oddiele XIII. kalendárny rok, v ktorom do&lo k poskytnutiu nepe!a$ného vkladu a celková
v"&ka rozdielu zahrnovaného do základu dane.

V tabu%ke +. 3 st-. 1 v r. 1 a) 17sú%as+ou príjmov sú aj príjmy zo zdrojov v zahrani%í, pri%om údaje o t"chto príjmoch sa uvedú v XIII. oddiele. Rovnako sú%as+ou
t"chto príjmov je aj podiel pripadajúci na da!ovníka, ktor" dosiahol spolo%ne s 'al&ím da!ovníkom alebo s viacer"mi da!ovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva alebo
zo spolo%n"ch práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o t"chto da!ovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Pod#a § 8 ods. 2 zákona, ak sú v"davky spojené s jednotliv"m
druhom príjmu (v r. 1 a$ 17) vy&&ie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. sa uvádza kladn" rozdiel medzi príjmami pod#a § 8 ods. 1 písm. a) zákona aV r. 1 st-. 1
sumou 500 eur pod#a § 9 ods. 1 písm. g) zákona. V"davky prira'ované k príjmom pod#a § 8 ods. 1 písm. a) zákona zahrnovan"m do základu dane sa v r. 1 st(. 2 zistia
rovnak"m pomerom, ako je pomer t"chto príjmov zahrnovan"ch do základu dane k celkov"m tak"mto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. g) zákona]. ( saV . 1r. 4, 5 a 6 st
uvádza pod#a § 9 ods. 1 písm. i) zákona kladn" rozdiel medzi príjmami uvádzan"mi v t"chto riadkoch zní$en"ch o v"davky pod#a § 8 ods. 5 a 7 zákona a 500 eur.
Príjmy uvedené plynúce zo zdrojov v zahrani%í sa nezni$ujú o v"davky [§ 8 ods. 3 písm. a) zákona]. Ak da!ovník sú%asne dosiahol príjmy pod#a § 6 ods. 3, § 8v r. 9
ods. 1 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. d) a$ f) zákona, uplatní sa oslobodenie od dane pod#a § 9 ods. 1 písm. g) a i) zákona najviac v úhrnnej v"&ke 500 eur. V r. 14 st-p. 1
sa uvádza kladn" rozdiel medzi príjmami pod#a § 8 ods. 1 písm. r) zákona a sumou 500 eur pod#a § 9 ods. 1 písm. m) zákona. V"davky prira'ované k príjmom pod#a
§ 8 ods. 1 písm. r) zákona zahrnovan"m do základu dane sa v r. 14 st(. 2 zistia rovnak"m pomerom, ako je pomer t"chto príjmov zahrnovan"ch do základu dane
k celkov"m tak"mto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. m) zákona].

ods. 14 - na preukázate#ne zaplatené úhrady
súvisiace s kúpe#nou starostlivos+ou a s !ou
spojen"mi slu$bami 20)

,,

z 
to

ho

za da!ovníka 76a

za man$elku (man$ela) a deti 76b

,

,,

,
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Úhrn príjmov (základov dane) pod#a § 7
zákona zo zdrojov v zahrani%í
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)

Da! zaplatená v zahrani%í z príjmov uveden"ch
v r. 95 uvádza sa suma zaplatenej dane pod#a-
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)

V"po%et percenta dane na ú%ely zápo%tu
r. 95 : [(r. 68 - r. 92) alebo r. 68] x 100
Z dane zaplatenej v zahrani%í mo$no
zapo%íta+ [(r. 94 alebo r. 91) x r. 97] : 100
(zaokrúhlené na eurocenty nahor)

Da! uznaná na zápo%et
(r. 98 maximálne do sumy v r. 96)

Da" z osobitného základu dane pod%a § 7 zákona
po vy"atí a zápo+te (r. 94 alebo r. 91) alebo
(r. 94 - r. 99 alebo r. 91 - r. 99)

V"po%et dane
z osobitného
základu dane
pod#a § 7 zákona
uznanej na zápo-
%et na tuzemskú
da!ovú povinnos+
zo zaplatenej
dane v zahrani%í
pod#a zmluvy
o zamedzení
dvojitého
zdanenia
(§ 45 ods. 1
zákona)

95

96

97

98

99

100

,,

,

,

,

,

,
Úhrn úrokov"ch príjmov zo &tátov a
závisl"ch území
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)
D ! zaplatená v zahrani%í z príjmova
z r. 101 - uvádza sa len suma zaplatenej
dane pod#a smernice
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)

Da! z príjmov z r. 101 uznaná
na zápo%et (suma zaplatenej dane pod#a
smernice uvedená v r. 102 maximálne do
sumy uvedenej v r. 100)

V"po%et dane
uznanej na zápo%et
pod#a Smernice
Rady %. 2003/48/ES
z 3. 6.2003
('alej len
„smernica“)
pod#a § 45 ods. 4
zákona

101

Da" (da"ová povinnos,) z osobitného základu dane
pod%a § 7 zákona po zní)ení o da" uznanú na zápo+et
(r. 100 - r. 103) alebo r. 100

104

,

102 ,

103 ,

,
Da" (da"ová povinnos,) zo základu dane zisteného
pod%a § 4 zákona, z osobitného základu dane pod%a
§ 7 zákona a z osobitného základu dane pod%a
§ 51e zákona (r. 90 + r. 104 + r. 28 prílohy %. 2)21)

105 ,

Nárok na da!ov" bonus (na jedno die+a alebo úhrn na viac
vy$ivovan"ch detí) pod#a § 33 zákona 22)

106 ,
Da" (da"ová povinnos,) zní)ená o da"ov* bonus
pod%a § 33 zákona (r. 105 - r. 106) 23) ,107

MF/011700/2018-721

Úhrn príjmov (základov dane) pod#a § 5, 6
a 8 zákona zo zdrojov v zahrani%í
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)
Da! zaplatená v zahrani%í z príjmov
z r. 85 - uvádza sa suma zaplatenej dane
pod#a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
(zaokrúhlené na eurocenty nadol)

V"po%et percenta dane na ú%ely zápo%tu
r. 85 : [(r. 40 + r. 57 + r. 65 + r. 71 - r. 82)
alebo (r. 40 + r. 57 + r. 65 + r. 71)] x 100
Z dane zaplatenej v zahrani%í mo$no
zapo%íta+ [(r. 84 alebo r. 81) x r. 87] : 100
(zaokrúhlené na eurocenty nahor)

Da! uznaná na zápo%et
(r. 88 maximálne do sumy v r. 86)

Da" zo základu dane zisteného pod%a § 4 zákona
po vy"atí a zápo+te (da"ová povinnos,)
(r. 84 alebo r. 81) alebo (r. 84 - r. 89 alebo r. 81 - r. 89)

V"po%et dane
zo základu dane
zisteného pod#a
§ 4 zákona
uznanej
na zápo%et
na tuzemskú
da!ovú povinnos+
zo zaplatenej
dane v zahrani%í
pod#a zmluvy
o zamedzení
dvojitého
zdanenia
(§ 45 ods. 1
zákona)

85

86

87

88

89

90

,

,

,

,

,

,
Da" (19 %) z osobitného základu dane z príjmov pod#a § 7
zákona uvedeného v r. 68 zaokrúhlená na eurocenty nadol

91

92

93

Úhrn vy!at"ch príjmov pod#a § 7 zákona
[základov dane (+) a da!ov"ch strát (-)]
Základ dane zní$en"/zv"&en" o úhrn
vy!at"ch príjmov    (r. 68 - r. 92)
(ak je rozdiel r. 68 a r. 92 záporn", uvádza
sa v r. 93 nula)

V"po%et dane
z osobitného
základu dane pod#a
§ 7 zákona
po vy!atí príjmov zo
zdrojov v zahrani%í

,

,

,

94 ,
Da" z osobitného základu dane pod%a § 7 zákona
po vy"atí príjmov zo zdrojov v zahrani+í zo základu dane
uvedeného v riadku 93 zaokrúhlená na eurocenty nadol
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20) V r. 76, r. 76a a r. 76b sa uvádza suma preukázate#ne zaplaten"ch úhrad súvisiacich s kúpe#nou starostlivos+ou a s !ou spojen"mi slu$bami, najviac do v"&ky 50
eur za zda!ovacie obdobie na ka$dú jednu osobu, na ktorú sa uvedená nezdanite#ná %as+ uplat!uje, ak sú splnené podmienky pod#a § 11 ods. 14 zákona. Ak
da!ovník uplat!uje nárok na túto nezdanite#nú %as+ aj za man$elku (man$ela) a vy$ivované die+a (deti), údaje o t"chto osobách a sumách preukázate#ne
zaplaten"ch úhrad pod#a § 11 ods. 14 zákona sa uvádzajú v III. a XIII. oddiele.

21)Ak da!ovník neuplat!uje nárok na da!ov" bonus pod#a § 33 zákona (r. 106) alebo da!ov" bonus na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona (r. 112) a v"sledná suma
dane nepresiahne 17 eur alebo ak da!ovník neuplat!uje nárok na da!ov" bonus pod#a § 33 zákona (r. 106) alebo da!ov" bonus na zaplatené úroky pod#a § 33a
zákona (r. 112) a jeho celkové zdanite#né príjmy nepresiahnu 50 % sumy pod#a § 11 ods. 2 písm. a) zákona alebo ide o da!ovníka uvedeného v § 11 ods. 6
zákona, ktor" uplat!uje postup pod#a § 46a zákona, v r. 105 sa uvádza nula.

22)Ak sa uplat!uje da!ov" bonus pod#a § 33 zákona, uvádza sa suma da!ového bonusu na jedno die+a alebo úhrn súm na viac detí (pod#a údajov uveden"ch v III. a
XIII. oddiele).

23)Ak je suma v r. 106 vy&&ia ako suma v r. 105, uvádza sa nula.
24) Ak je v r. 110 suma da!ového bonusu pod#a § 33 zákona na vyplatenie správcom dane alebo kladná suma v r. 132, vyp(!a sa $iados+ o jej vyplatenie v XIV.

oddiele da!ového priznania.
25) Ak da!ovník uplat!uje da!ov" bonus na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona, da!ov"m bonusom je suma vo v"&ke 50 % zo zaplaten"ch úrokov v príslu&nom

zda!ovacom období, najviac v&ak do v"&ky 400 eur za rok. Ak obdobie úro%enia úveru na b"vanie po%as ktorého má da!ovník nárok na tento da!ov" bonus
za%alo v priebehu zda!ovacieho obdobia, uvádza sa v r. 112 suma zodpovedajúca pomernej %asti da!ového bonusu na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona
z maximálnej sumy 400 eur pripadajúca na po%et kalendárnych mesiacov, v ktor"ch vznikol nárok na jeho uplatnenie.

26)Ak je suma v r. 112 vy&&ia ako suma v r. 107, uvádza sa nula.
27) Vyp(!a sa, ak bolo podané da!ové priznanie po vykonaní ro%ného zú%tovania preddavkov na da! z príjmov.
28) Ak je v r. 116 suma da!ového bonusu na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona na vyplatenie správcom dane alebo v r. 134 dodato%ného da!ového

priznania kladné %íslo, vyp(!a sa $iados+ o jej vyplatenie v . oddiele.XIV.

Da" na úhradu vrátane zamestnávate#om nesprávne
vyplateného da!ového bonusu pod#a § 33 zákona

33)

r. 105 - r. 106 + r. 108 + r. 110 - r. 112 + r. 114 + r. 116 + r. 117
- r. 118 - r. 119 - r. 120 - r. 121 - r. 122 - r. 123 - r. 124 (+)

Da"ov* preplatok zní$en" o zamestnávate#om nesprávne
vyplaten" da!ov" bonus pod#a § 33 zákona
r. 105 - r. 106 + r. 108 + r. 110 - r. 112 + r. 114 + r. 116 + r. 117
- r. 118 - r. 119 - r. 120 - r. 121 - r. 122 - r. 123 - r. 124  (-)

+
125

,

126

,-

MF/011700/2018-721

§ 35 zákona - z príjmov zo závislej
%innosti 31)

Zrazen" preddavok
na da!

§ 44 zákona - na zabezpe%enie
dane

Zaplatené preddavky na da! pod#a § 34 zákona okrem
preddavkov zaplaten"ch pod#a § 34 ods. 6 a 7 zákona 32)

121

122

120 ,

,

,

,Zaplatené preddavky na da! pod#a § 34 ods. 6 a 7 zákona 123

Suma preddavku vybraná pod#a § 43 zákona29) ,118

Suma da!ového bonusu pod#a § 33 zákona na poukázanie
správcom dane r. 109 - r. 105 > 024)

Zamestnávate#om nesprávne vyplaten" da!ov" bonus
pod#a § 33 zákona   r. 108 - r. 106 > 0

,

,

Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej
zamestnávate#om alebo správcom dane ,117

111

110

Rozdiel r. 106 - r. 108 > 0 ,109

Suma da!ového bonusu pod#a § 33 zákona priznaného
a vyplateného zamestnávate#om ,108

Suma preddavku vybraná pri vyplatení (vrátení) podielového
listu obstaraného do 31. decembra 2003 pod#a § 43 ods. 10
zákona (z príjmov uveden"ch v r. 1 tabu#ky %. 2)2 )30 ,119

124Z ! (%as+ dane) z úrokov"ch príjmov uznanáaplatená da
za da!ov" preplatok (§ 45 ods. 4 zákona) (r. 102 - r. 103) ,

Nárok na da!ov" bonus na zaplatené úroky
pod#a § 33a zákona 25)

Da" (da"ová povinnos,) zní)ená o da"ov* bonus
pod%a § 33 zákona a o da"ov* bonus na zaplatené
úroky pod%a § 33a zákona (r. 107 - r. 112) 26) ,113

Suma da!ového bonusu pod#a § 33a zákona
priznaného a vyplateného zamestnávate#om 27) ,114

,115

Suma da!ového bonusu pod#a § 33a zákona na poukázanie
správcom dane r. 115 - r. 107 > 028) ,116

Rozdiel r. 112 - r. 114 > 0

,112
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135 - )tát da!ovej rezidencie

Ú #n"ch príjmov plynúcich zo zdrojov na územíhrn v&etk"ch zdanite
Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahrani%í v eurách 35)

136 ,

Da! na úhradu (+) alebo da!ov" preplatok (-) (r. 125 alebo r. 126) - r. 129 + [(r. 141 da!ového
priznania - 2% alebo 3% z r. 113) > 0] alebo (r. 125 alebo r. 126) - r. 129 + [(r. 83 da!ového34)

priznania typ A - 2% alebo 3% z r. 113) > 0] alebo (r. 125 alebo r. 126) - r. 129 +34)

[(r. 13 vyhlásenia o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - 2% alebo 3% z r. 113) > 0]

130

131
S !ového bonusu pod#a § 33 zákona na poukázanie správcom daneuma da
z r. 110 da!ového priznania alebo r. 61 da!ového priznania typ A alebo34) 34)

r. 12 ro%ného zú%tovania preddavkov na da! z príjmov zo závislej %innosti

,

,
Rozdiel súm da!ového bonusu pod#a § 33 zákona na poukázanie správcom
dane átenie správcovi dane (r. 110 - r. 131)(+), na vr (-) 24)

132

34) !ové priznanie podané v lehote na podanie da!ového priznania pod#a § 49 zákona alebo o bezprostredne predchádzajúce podané dodato%né da!ovéIde o da
priznanie, ak da!ovník podáva 'al&ie dodato%né da!ové priznanie.

,

X. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATO#NÉHO DA!OVÉHO PRIZNANIA - v eurách
Da! (da!ová povinnos+) z r. 105 da!ového priznania 34)

a r 6 !ového priznania typ Alebo . 5 da 34)

alebo r. 06 ro%ného zú%tovania preddavkov na da! z príjmov zo závislej %innosti

127 ,
Zv"&enie (+) alebo zní$enie (-) dane (r. 105 - r. 127) 128 ,
Da! na úhradu z r. 125 alebo da!ov" preplatok z r. 126 da!ového priznania alebo34)

r. 71 alebo r. 72 da!ového priznania typ A alebo r. 21 ro%ného zú%tovania preddavkov34)

na da! z príjmov zo závislej %innosti

129 ,

XI (nerezidentovi). ODDIEL - ÚDAJE O DA!OVNÍKOVI S OBMEDZENOU DA!OVOU POVINNOS.OU

V"&ka v"nosu z prenájmu nehnute#nosti pod#a § 6 ods. 3 zákona, ak nerezident
ú%tuje v sústave podvojného ú%tovníctva

137 ,

29) Uvádza sa len tá suma preddavku, ktorá sa vz+ahuje k príjmom uveden"m v § 43 ods. 6 písm. a) a$ c) zákona, ktoré si da!ovník priznáva v da!ovom priznaní (§ 4
ods. 6 a § 7 ods. 10 zákona) okrem sumy preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31.decembra 2003 pod#a § 43 ods. 10
zákona (táto suma sa uvedie v r. 119). Suma preddavku vybraná u man$elov sa delí v rovnakom pomere, ako si delia príjmy, ktoré si priznávajú na zdanenie
v da!ovom priznaní. Ak suma preddavku bola vybraná u v. o. s., uvádza sa v r. 118 len podiel z toho preddavku, ktor" je v rovnakej v"&ke, ako si spolo%níci tejto
spolo%nosti delia zisk. Rovnako sa postupuje aj, ak ide o komplementára kom. spol. Riadok 118 sa vyp(!a na základe kópií potvrdení o príjmoch, z ktor"ch sa da!
vybrala pod#a § 43 zákona, pri ktor"ch sa da!ovník rozhodol vybratú da! pova$ova+ za preddavok pod#a § 43 ods. 6 zákona. Kópie potvrdení sú prílohami
da!ového priznania.

30) Ak sa vyp(!a r. 119, prílohou da!ového priznania je aj kópia potvrdenia (potvrdení) o t"chto príjmoch a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení)
podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 pod#a § 43 ods. 10 zákona.

31) Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdanite#nej mzde a zrazen"ch preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej %innosti bez
uplatnenia da!ového bonusu.

32) Do tejto sumy sa uvádzajú aj preddavky, ktoré da!ovník uhradil po skon%ení zda!ovacieho obdobia, do lehoty na podanie da!ového priznania, ak sa vz+ahujú
k da!ovej povinnosti za zda!ovacie obdobie, za ktoré sa da!ové priznanie podáva. Rovnako sú%as+ou tejto sumy je aj preplatok pou$it" na úhradu preddavkov.
Do tejto sumy sa nezapo%ítavajú preddavky platené da!ovníkom na budúce zda!ovacie obdobie. V r. 122 sa uvádzajú preddavky na da! pod#a § 34 zákona
okrem preddavkov platen"ch pod#a § 34 ods. 6 a 7 zákona. Preddavky na da! platené pod#a § 34 ods. 6 a 7 zákona sa uvádzajú v r. 123.

33) Da! na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak da!ovník vyu$ije postup pod#a § 50 zákona, pri%om v tomto riadku sa uvádza nula.

133
S !ového bonusu na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona na poukázanieuma da
správcom dane z r. 116 da!ového priznania alebo r. 67 da!ového priznania typ34)

A alebo r. 16 ro%ného zú%tovania preddavkov na da! z príjmov zo závislej34)

%innosti
,

Rozdiel súm da!ového bonusu na zaplatené úroky pod#a § 33a zákona na
poukázanie správcom dane átenie správcovi dane (r. 116 - r. 133)(+), na vr (-) 28)

134 ,

35) V (!a sa, ak ide o da!ovníka s obmedzenou da!ovou povinnos+ou na území Slovenskej republiky, ktor" si uplat!uje nezdanite#nú %as+ základu daneyp
pod#a § 11 o 7 !ov" bonus pod#a § 33 ods. 10 a § 33a ods. 10 zákona v !ovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktor" uplat!ujeds. zákona, da rátane da
postup pod#a § 46a zákona.

36) Ak da!ovník s obmedzenou da!ovou povinnos+ou má na území Slovenskej republiky viacej stálych prevádzkarní, uvádza sa ich po%et v r. 140 a v XIII.
oddiele sa uvádzajú ich adresy umiestnenia.

U !ujem lehotu na podanie da!ovéhoplat
priznania pod#a § 49 ods. 7 prvej vety zákona

139 áno Po%et stálych prevádzkarní umiestnen"ch
na území Slovenskej republiky 36)

140

V"&ka príjmu (v"nosu) z prevodu nehnute#ností, ktoré sú zaradené do obchodného
majetku nerezidenta s príjmami pod#a § 6 ods. 1 a 2 zákona

138 ,
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Obec

Sídlo
Ulica

PS!

Súpisné/orienta"né "íslo

Právna forma

Obchodné meno (názov)

,
neuplat!ujem postup pod"a
§ 50 zákona (vyzna!í sa x)

2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane37)

(minimálne 3 eurá) z r. 113
zaokrúhlené na eurocenty nadol

, podpis da!ovníka (zástupcu)
podpisuje sa len pri uplat#ovaní postupu pod$a § 50 zákona

141

142 - ÚDAJE O PRIJÍMATE#OVI

37) Podiel do v%&ky 3 % dane pod$a § 50 ods. 1 písm. a) zákona mô'e prijímate$ovi poukáza( fyzická osoba, ktorá v zda#ovacom období vykonávala
dobrovo$nícku "innos( pod$a zákona ". 406/2011 Z.z. o dobrovo$níctve a o zmene a doplnení niektor%ch zákonov v znení zákona ". 440/2015 Z.z. po"as
najmenej 40 hodín, pri"om kópia písomného potvrdenia o v%kone tejto "innosti je prílohou da#ového priznania.

38) I!O sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 "ísiel, nepou'ité polia zostávajú prázdne.

sp)#am podmienky na pouká-
zanie 3 % z dane 37) (vyzna!í sa x)

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trval% pobyt) mnou ur"enému prijímate$ovi podielu zaplatenej dane
uvedenému v r. 142 pod$a § 50 ods. 8 zákona (vyzna!í sa x)

XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pod"a § 50 zákona

XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DA$OVNÍKA

Uvádzam osobitné záznamy

Údaje o príjmoch a v%davkoch dosahovan%ch da#ovníkom s neobmedzenou da#ovou povinnos(ou zo zdrojov v zahrani"í, ktoré sú
sú"as(ou základu dane, osobitného základu dane pod$a § 7 a § 51e zákona

Kód &tátu V%davky

,,

Druh príjmu
Príjmy

§ ods.

,

z toho v%davky 39)

,, ,

,, ,

,, ,

,, ,

,, ,

písm.

39) Z toho v%davky na povinné zahrani"né poistenie preukázate$ne zaplatené z príjmov pod$a § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

I!O 38)
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po&tovou pouká$kou na ú%et

podpis da!ovníka
(zástupcu)

(iadam o vrátenie da"ového preplatku pod#a § 79 zákona %. 563/2009 Z. z. o správe daní (da!ov" poriadok) a
o zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení neskor&ích predpisov (z r. 126 alebo rozdiel z r. 130, ak je záporn")

. .Dátum

(iadam o vyplatenie da"ového bonusu alebo rozdielu da"ového bonusu pod#a § 33 zákona
(r. 110 alebo rozdiel z r. 132, ak je kladn")

Po%et príloh
Uvádza sa po%et v&etk"ch príloh, ktoré
sú sú%as+ou da!ového priznania (vrátane
príloh %. 1 a$ 3, aj ke' sa nevyp(!ajú)

Vyhlasujem, )e v$etky údaje uvedené v da"ovom priznaní
sú správne a úplné.

podpis da!ovníka (zástupcu). .Dátum

143

IBAN

Ak neposta%uje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto %lenení v osobitnej prílohe, ktorá je sú%as+ou da!ového priznania.

XIV. ODDIEL - (IADOS. O VRÁTENIE DA!OVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DA!OVÉHO BONUSU

Údaje po)adované v jednotliv*ch oddieloch pod tabu%kami +. 1, 2 a 3 sa uvádzajú v +lenení:
druh a v"&ka príjmov dosiahnut"ch zo zdrojov v zahrani%í (vypí&e sa jednotlivo pre ka$d" druh príjmov pod#a § 5 a$ 8 zákona), pri%om sa uvádza %íseln" kód
&tátu pod#a vyhlá&ky )tatistického úradu Slovenskej republiky %. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva )tatistick" %íselník krajín v znení vyhlá&ky %. 108/2014 Z.z.;
ak má da!ovník viac druhov príjmov dosiahnut"ch v zahrani%í pod#a § 5 a$ 8 zákona, uvádzajú sa v tabu#ke najskôr príjmy pod#a § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona,
pri%om 'al&ie druhy príjmov sa uvádzajú v mieste na osobitné záznamy pod tabu#kou; ak ide o spolo%ne dosiahnuté príjmy, uvádza sa meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, DI* alebo rodné %íslo a celkové spolo%ne dosiahnuté príjmy a v"davky ak ide o ú%astníkov zdru$enia, uvádza sa aj percentuálny;
podiel pripadajúci na ka$dého ú%astníka zdru$enia.

U da!ovníka, ktor" $iada vrátenie da!ového preplatku alebo vyplatenie da!ového bonusu na bankov" ú%et veden" v zahrani%í (cezhrani%n" prevod finan%n"ch
prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, sa uvádza v XIII. oddiele %íslo ú%tu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a &tát banky alebo pobo%ky banky
da!ovníka. Pokia# da!ovník nie je majite#om ú%tu, uvádza sa v XIII. oddiele názov ú%tu príjemcu.

(iadam o vyplatenie da"ového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu da"ového bonusu na zaplatené úroky
pod#a § 33a zákona   (r. 116 alebo rozdiel z r. 134, ak je kladn")

na ú%et v zahrani%í, ktorého nie som majite#om
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PRÍLOHA !. 1 - Odpo!et v"davkov (nákladov) na v"skum a v"voj a údaje
o projektoch v"skumu a v"voja pod#a § 30c zákona

Projekt "íslo / po"et projektov Dátum za"iatku realizácie projektu . ./
Zda#ovacie obdobie

V$%ka vykázaného nároku na odpo"et v$davkov
(nákladov) na v$skum a v$voj pod&a § 30c ods. 1

zákona v zda#ovacom období

,,
1

. .

. .

"as' odpo"ítavaná
v príslu%nom zda#ovacom období

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnute&né pod&a doby jeho realizácie a merate&né po jeho ukon"ení

,9 SPOLU odpo"et pod&a § 30c ods. 1 a 2 zákona za v%etky projekty v$skumu a v$voja
41)

(r. 7 + r. 8)

41) Pri da#ovníkovi, ktor$ odpo"ítava v$davky (náklady) na v$skum a v$voj pod&a § 30c ods. 1 zákona u viacer$ch projektov, sa vyp(#ajú r. 1 a) 6 za ka)d$ projekt
samostatne, pri"om r. 9 sa vyp(#a len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt ". 1. V r. 9 sa uvádza suma odpo"tu pod&a § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a suma
odpo"tu pod&a § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pri"om suma v r. 9 sa uvádza najviac do v$%ky "iastkového základu dane uvedeného v r. 55 a údaj z r. 9 sa prená%a do r. 56.

321

,7 Odpo"et pod&a § 30c ods. 1 zákona    (sú"et v%etk$ch r. 6 Prílohy ". 1)
40)

,8 Odpo"et pod&a § 30c ods. 2 zákona
40)

40) V r. 7 sa uvádza suma odpo"tu pod&a § 30c ods. 1 zákona odpo"ítavaná v príslu%nom zda#ovacom období v úhrne z r. 6 za v%etky projekty. Riadok 7 sa vyp(#a aj
pri da#ovníkovi, ktor$ uplat#uje odpo"et v$davkov (nákladov) na v$skum a v$voj iba za jeden projekt, pri"om sa v #om uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpo"tu pod&a § 30c ods. 2 zákona odpo"ítavaná v príslu%nom zda#ovacom období. Riadky 7 a 8 sa vyp(#ajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt ". 1.
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PRÍLOHA +. 2 - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú sú+as,ou osobitného
základu dane pod%a § 51e zákona

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú sú+as,ou osobitného základu dane pod%a § 51e zákona, ak sú vyplácané
od právnickej osoby, ktorá je da"ovníkom $tátu, s ktor*m má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia a od právnickej osoby, ktorá je da"ovníkom $tátu, s ktor*m nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, pri+om nejde o nezmluvn* $tát pod%a § 2 písm. x) zákona

Podiel na zisku (dividenda)

Druh príjmu (v"nosu) plynúci od právnickej osoby, ktorá je
da!ovníkom &tátu, s ktor"m má Slovenská republika
uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a

od právnickej osoby, ktorá je da!ovníkom &tátu,
s ktor"m nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu

o zamedzení dvojitého zdanenia, pri%om nejde
o da!ovníka nezmluvného &tátu pod#a § 2 písm. x) zákona

Suma príjmu (v"nosu) Suma v"davku (nákladu)

1 2

,
Podiel %lena pozemkového spolo%enstva s
právnou subjektivitou na zisku a na majetku42) ,
Podiel na v"sledku podnikania vyplácan"
tichému spolo%níkovi ,
Vyrovnací podiel 43) ,,
Podiel na likvida%nom zostatku43) ,,
Spolu ,,
42) Uvádza sa suma presahujúca 500 eur.Ak je tento podiel vyplácan" viacer"mi pozemkov"mi spolo%enstvami so sídlom v zahrani%í, uvádza sa úhrn súm presahujúci

500 eur od ka$dého jedného pozemkového spolo%enstva.
43) Suma v"davku (nákladu) sa uplat!uje v hodnote splateného vkladu zistenej pod#a § 25a písm. c) a$ f) zákona za ka$d" podiel jednotlivo, pri%om ak je hodnota

splateného vkladu vy&&ia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvida%nom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

V*po+et dane z osobitného základu dane pod%a § 51e zákona podielov na zisku (dividendy) a ostatn*ch príjmov, ktoré sú
sú+as,ou tohto osobitného základu dane, ktoré sú vyplácané od právnickej osoby, ktorá je da"ovníkom $tátu, s ktor*m má
Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Osobitn" základ dane pod#a § 51e zákona
(r. 06 st(. 1 - r. 06 st(. 2) ,07

01

02

03

04

05

06

Sadzba dane (v %) 08

Da! z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty nadol)
vypo%ítaná sadzbou dane pod#a § 15 písm. a) tretieho bodu zákona
(r. 07 x r. 08) : 100

,09

V*po+et dane po vy"atí podielov na zisku (dividend) a ostatn*ch príjmov zo zdrojov v zahrani+í, ktoré sú sú+as,ou
osobitného základu dane pod%a § 51e zákona

Úhrn vy!at"ch podielov na zisku (dividend) a ostatn"ch príjmov
(základov dane), ktoré sú sú%as+ou príjmov uveden"ch v r. 06 ,10

11

,12

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy (základy dane) zní$ené
o úhrn vy!at"ch podielov na zisku (r. 07 - r. 10)

Da! po vy!atí podielov na zisku (dividend) a ostatn"ch príjmov
(základov dane) zo zdrojov v zahrani%í (zaokrúhlená na eurocenty
nadol) (r. 11 x r. 08) : 100

,

V*po+et dane uznanej na zápo+et na da"ovú povinnos, v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahrani+í z podielov na zisku
(dividend) a ostatn*ch príjmov, ktoré sú sú+as,ou osobitného základu dane pod%a § 51e zákona

Úhrn podielov na zisku (dividend) a ostatn"ch príjmov (základov
dane), ktoré sú sú%as+ou príjmov uveden"ch v r. 06 ,13

14

,15

Da! zaplatená v zahrani%í z príjmov z r. 13 - uvádza sa suma
zaplatenej dane pod#a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
(zaokrúhlené na eurocenty nahor)

V"po%et percenta dane na ú%ely zápo%tu
r. 13 : [(r. 07 - r. 10) alebo r. 07] x 100

,

,16Z dane zaplatenej v zahrani%í mo$no zapo%íta+
[(r. 12 alebo r. 09) x r. 15] : 100

,17Da! uznaná na zápo%et
(r. 16 maximálne do sumy v r. 14)
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18
Da" z osobitného základu dane pod%a § 51e zákona po vy"atí a
zápo+te (zaokrúhlená na eurocenty nadol)
(r. 12 alebo r. 09) alebo (r. 12 - r. 17 alebo r. 09 - r. 17)

,

Podiel na zisku (dividenda)

Druh príjmu (v"nosu) plynúci od právnickej osoby,
ktorá je da!ovníkom nezmluvného &tátu

pod#a § 2 písm. x) zákona

Suma príjmu (v"nosu) Suma v"davku (nákladu)

1 2

,
Podiel %lena pozemkového spolo%enstva s
právnou subjektivitou na zisku a na majetku42) ,
Podiel na v"sledku podnikania vyplácan"
tichému spolo%níkovi ,
Vyrovnací podiel 43) ,,
Podiel na likvida%nom zostatku43) ,,
Spolu ,,

19

20

21

22

23

24

V*po+et dane z osobitného základu dane pod%a § 51e zákona podielov na zisku (dividendy) a ostatn*ch príjmov, ktoré sú
sú+as,ou tohto osobitného základu dane, ktoré sú vyplácané od právnickej osoby, ktorá je da"ovníkom nezmluvného $tátu
pod%a § 2 písm. x) zákona

Osobitn" základ dane pod#a § 51e zákona
(r. 24 st(. 1 - r. 24 st(. 2) ,25

Sadzba dane (v %) 26

Da" z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty
nadol) vypo+ítaná sadzbou dane pod%a § 15 písm. a) $tvrtého
bodu zákona (r. 25 x r. 26) : 100

,27

28Da" z osobitného základu dane pod%a § 51e zákona
(zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 18 + r. 27) ,

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú sú+as,ou osobitného základu dane pod%a § 51e zákona, ak sú vyplácané
od právnickej osoby, ktorá je da"ovníkom nezmluvného $tátu pod%a § 2 písm. x) zákona
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Na ú!ely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

PRÍLOHA !. 3 - Údaje na ú!ely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Na ú!ely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Príjmy (v#nosy) z v#konu osobnej asistencie
uvádzané v VI. oddiele ako sú"as$ základu dane
("iastkového základu dane) z príjmov pod%a § 6
ods. 1 a 2 zákona /§ 6 ods. 2 písm. b) zákona

Príjmy (v#nosy) V#davky (náklady)1 2

,,

Základ dane z príjmov z v#konu osobného asistenta
(kladn# rozdiel medzi príjmami a v#davkami); v#sledok
hospodárenia (zisk)

+

Strata z príjmov z v#konu osobného asistenta (záporn# rozdiel);
v#sledok hospodárenia (strata)

,

- ,

Ak da&ovník dosahuje príjmy za v#kon osobnej asistencie pod%a zákona ". 447/2008 Z. z. o pe&a'n#ch príspevkoch na kompenzáciu $a'kého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektor#ch zákonov v znení neskor(ích predpisov, uvádzajú sa v tejto tabu%ke príjmy a v#davky, základ
dane, strata z t#chto príjmov a ak vedie podvojné ú"tovníctvo aj základ dane a da&ová strata po uplatnení pripo"ítate%n#ch a odpo"ítate%n#ch polo'iek
upravujúcich základ dane alebo da&ová strata da&ovníka z príjmov t#kajúca sa tejto "innosti, ktoré da&ovník zahrnul do základu dane ("iastkového
základu dane) z príjmov pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného v VI. oddiele.

preukázate%ne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie
z príjmov pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona príslu(né k zda&ovaciemu
obdobiu, za ktoré sa podáva da&ové priznanie

Základ dane ("iastkov# základ dane) z príjmov z v#konu
osobného asistenta po úprave o polo'ky zvy(ujúce základ dane
alebo zni'ujúce základ dane
(r. 02 + r. 04 - r. 05) > 0 alebo (r. 03 + r. 04 - r. 05) > 0

+

Da&ová strata z príjmov z v#konu osobného asistenta
po úprave o polo'ky zni'ujúce stratu alebo zvy(ujúce stratu
(r. 02 + r. 04 - r. 05) < 0 alebo (r. 03 + r. 04 - r. 05) < 0

,

- ,

Polo'ky zvy(ujúce základ dane (zni'ujúce stratu)
(§ 17 a' 17b, § 17d, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h)
tretí bod zákona)

Polo'ky zni'ujúce základ dane (zvy(ujúce stratu)
(§ 17 a' zákona)17b a § 17d

,

,

01

02

03

04

05

06

07

11

14

podpis da&ovníka
(zástupcu). .Dátum

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona) 08

09úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpe"enie)

10úhrn poistného na zdravotné poisteniez 
to

ho

Preukázate%ne zaplatené poistné na sociálne poistenie
z príjmov pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona

13Preukázate%ne zaplatené poistné na zdravotné poistenie
z príjmov pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona

z 
to

ho

12preukázate%ne zaplatené poistné na dobrovo%né sociálne
poisteniez 

to
ho

Ak da&ovník vyp)&a riadok preukázate%ne zaplateného poistného z príjmov pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabu%kou ". 1 priznania, vyp)&a sa
aj r. 11 a r. 14 bez oh%adu na spôsob uplat&ovania v#davkov (podvojné ú"tovníctvo, jednoduché ú"tovníctvo, da&ová evidencia pod%a § 6 ods. 11 zákona,
v#davky percentom z príjmov pod%a § 6 ods. 10 zákona).

V#nosy pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona
(vyp)&a sa, len ak da&ovník vedie podvojné ú"tovníctvo a
nevyp)&a r. 1 a' 3 a r. 5 a' 9 v tabu%ke ". 1)

Pri príjmoch pod%a § 6 ods. 1 a 2 zákona vediem podvojné ú"tovníctvo

15 ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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