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Informácia 
o mesačnom uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 

 
 
V súlade s § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2019 si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú 
časť základu dane na príslušné zdaňovacie obdobie každoročne podpísaním tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „vyhlásenie“) v termíne do konca januára zdaňovacieho 
obdobia. 
 
S účinnosťou od 1.1.2020 bola povinnosť každoročne podpisovať vyhlásenie zrušená zákonom č. 301/2019 Z. z. 
 
Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec v januári 2020 už nepodpisuje vyhlásenie na mesačné uplatňovanie 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie 2020. 
 
Ak zamestnanec pracuje u zamestnávateľa aj po 31.12.2019, na rok 2020 už nepodpisuje vyhlásenie, ale nahlási 
len zmenu, pokiaľ k nej dôjde v roku 2020 (napr. priznanie starobného dôchodku, narodenie dieťaťa, ukončenie 
štúdia dieťaťa...). 

Finančné riaditeľstvo SR v súvislosti so zrušením povinnosti podpisovať každoročne vyhlásenie odporúča 
zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vypísali a podpísali nový vzor vyhlásenia, 
ktorý Finančné riaditeľstvo SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2020 (VYH36v20). Tlačivo je prílohou Informácie 
k tlačivám používaným v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a je zverejnené na www.financnasprava.sk v časti 
Formuláre - Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ - Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo 
závislej podľa § 5  ZDP. 

Finančné riaditeľstvo SR bude akceptovať aj vyhlásenie (vzor VYH36v18), ak tento vzor bol zamestnancom 
vyplnený a podpísaný na rok 2019. 

Vyhlásenie (vzor VYH36v20) v roku 2020 podpisuje nový zamestnanec, ktorý k zamestnávateľovi nastúpi  
v priebehu roka 2020 (od 1.1.2020). 
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