
Oznámenie k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy  

základu dane podľa § 17 ods. 6  

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ 
 

 

 

Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou, ktorý je závislou osobou podľa ustanovení § 2 písm. n) až písm. p) zákona (ďalej len „daňovník“), 

ak realizuje kontrolované transakcie podľa § 2 písm. ab) zákona a tieto kontrolované transakcie podliehajú 

úprave základu dane v zmysle § 17 ods. 5 zákona u iného daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, 

ktorý je taktiež závislou osobou podľa § 2 písm. n) až písm. p) zákona (ďalej len „iná závislá osoba“). 

 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona (ďalej len „oznámenie“) je 

unifikované štrukturované tlačivo, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a zverejnilo na 

svojom webovom sídle www.financnasprava.sk v časti Katalóg daňových a colných formulárov / Katalóg vzorov 

tlačív. 

 

Daňovník predkladá oznámenie správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania alebo 

dodatočného daňového priznania. Daňovník predkladá oznámenie osobitne za každú inú závislú osobu, s ktorou 

realizuje kontrolované transakcie a tie podliehajú úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona. 

 

V I. oddiele oznámenia uvedie daňovník svoje identifikačné údaje. Osobitne vyznačí, či si uplatňoval 

v príslušnom zdaňovacom období úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa § 30a zákona resp. 

úľavu na dani pre prijímateľa stimulov podľa § 30b zákona. 

 

V II. oddiele oznámenia uvedie daňovník identifikačné údaje inej závislej osoby, s ktorou realizoval 

v príslušnom zdaňovacom období kontrolované transakcie a tieto kontrolované transakcie podliehali úprave 

základu dane v zmysle § 17 ods. 5 zákona u inej závislej osoby. Osobitne vyznačí, či si iná závislá osoba 

uplatňovala v príslušnom zdaňovacom období úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa § 30a 

zákona resp. úľavu na dani pre prijímateľa stimulov podľa § 30b zákona. 

 

V III. oddiele daňovník uvedie sumu, o ktorú si upravil základ dane podľa § 17 ods. 6 zákona, pričom 

kvantifikuje výšku úpravy základu dane osobitne pre každú inú závislú osobu. 
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