
 
 

1/MZ/2020/I - Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1. januára 2021  

za oblasť medzinárodného zdaňovania 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určuje od 1. januára 2021 nasledovné vzory tlačív: 
 

 
1. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa 

§ 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) – OZN4311v21. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tohto oznámenia. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP. 

 
2. Vzor  tlačiva „Oznámenie  platiteľa dane o  zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane  

podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) – OZN443v21. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 2 tohto oznámenia. 

 
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 
 

3. Vzor tlačiva „Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 52zzi ods. 9 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – 
OZN52zzi9v21. 

 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 3 tohto oznámenia. 

 
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 

 
4. Vzor tlačiva „Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom 

v zahraničí podľa § 52zzi ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN52zzi10v21. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 4 tohto oznámenia. 

 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 
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5. Vzor tlačiva „Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – 
ZIA51g1v21. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 5 tohto oznámenia. 

 
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 

 
6. Vzor tlačiva „Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej 

republiky podľa § 51g ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) – ZIA51g2v21. 
 
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 6 tohto oznámenia. 

 
Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre 
– Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 
 
Prílohy 
6 príloh 

       
 
 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
Odbor daňovej metodiky 
December 2020 

 


