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Zmena výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň  

z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 

 

S účinnosťou od 1.1.2020 sa poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov na daň podľa  

§ 34 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) rozumie daň vypočítaná:  

 zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého 
o odpočet daňovej straty, uvedeného v poslednom daňovom priznaní (t. j. v daňovom priznaní k dani  
z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 ide o sumu uvedenú na riadku 55), 
 

 pri použití sadzby dane vo výške § 19 %. 
 

Od 1.1.2020 výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje štruktúra základu dane daňovníka.  

Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy zo závislej 

činnosti podľa § 5 ZDP,  príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP ani príjmy z použitia diela a použitia umeleckého 

výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) 

nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP ani  výška daňového bonusu na vyživované 

dieťa podľa § 33 ZDP. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa od 1.1.2020 neuplatňuje progresívna 

sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň platia, a uplatní sa sadzba dane  

vo výške 19 %. 

Upozornenie: Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) ani príjem (základ dane), 

ktorý daňovníkovi plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí, pri ktorom daňovník 

uplatnil na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov. 

To znamená, že daňovníkom, ktorým v roku 2019 plynuli zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aj  

zo zdrojov v zahraničí, a ktorí budú zamedzovať dvojitému zdaneniu týchto príjmov na riadku 82 daňového 

priznania, môže v dôsledku zmeny výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vzniknúť povinnosť platiť 

preddavky na daň v nasledujúcom preddavkovom období. 

K uvedenému môže dôjsť aj v prípade, že takíto daňovníci nebudú mať žiadne ďalšie zdaniteľné príjmy (okrem 

príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré vynímajú zo zdanenia) a ktorých daň na úhradu je 0,- eur. V takomto 

prípade daňovníci môžu postupovať podľa ustanovenia § 34 ods. 4 ZDP a požiadať správcu dane o určenie platenia 

preddavkov na daň inak. 

Uvedené zmeny sa v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zza ods. 19 ZDP uplatnia pri platení preddavkov 

na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020. 
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