Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia
k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
za zdaňovacie obdobie 2014
Povinnosť podať daňové priznanie
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 vzniká
fyzickej osobe v prípade, ak jej zdaniteľné príjmy v roku 2014 presiahli sumu 1 901,67
eura, alebo ak aj zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale daňovník vykazuje daňovú
stratu. Daňové priznanie k dani z príjmov nie je povinný podať daňovník, ktorý dosiahol iba
príjmy zo závislej činnosti a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
Daňové priznanie môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.
Lehota na podanie daňového priznania
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je fyzická osoba povinná
podať v termíne do 31.3.2015. V tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť. Lehotu na podanie
daňového priznania si môže každá fyzická osoba predĺžiť najviac o tri celé kalendárne
mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie však musí byť
podané správcovi dane najneskôr do 31.3.2015. V oznámení je fyzická osoba povinná uviesť
novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba
koniec kalendárneho mesiaca. V novej lehote je daň aj splatná.
Ak súčasťou príjmov fyzickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí,
môže si fyzická osoba lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predĺžiť najviac
o šesť celých kalendárnych mesiacov. Lehotu na podanie daňového priznania k dani
z príjmov si na základe oznámenia nemôže predĺžiť daňovník v konkurze! Daňovník
v konkurze môže požiadať správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania,
pričom žiadosť musí byť podaná najneskôr do 17.3.2015. Správca dane potom na základe
žiadosti rozhodne o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka v konkurze.
Ak koniec novej lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu, koniec lehoty na podanie
daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Ak si daňovník predĺži lehotu na
podanie daňového priznania napr. do 31.5.2015, posledným dňom na podanie DP je 1. jún
2015.
Spôsob platenia dane
Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 na základe podaného daňového priznania platí
daňovník na účet č. 500208 – základné číslo účtu (OÚD) – 8180. Variabilný symbol je
1700992014. Ak daň platí daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdroja
na území Slovenskej republiky, na platbu dane použije predčíslie účtu 500216.
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Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho
základné číslo účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť až v lehote do ôsmich dní od doručenia
oznámenia o čísle účtu. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva
sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň.
Príklad 1: Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2015, bolo
oznámenie o OUD doručené 31.3.2015. Lehota splatnosti dane sa v tomto prípade neposúva a daň je
splatná 31.3.2015.
Príklad 2: Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2015, bolo
oznámenie o OUD doručené 2.4.2015. Daň je splatná do 8 dní od doručenia oznámenia o OUD t. z.
lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po dni doručenia oznámenia (od 3.4.2015 do 10.4.2015).
V tomto prípade je lehota splatnosti dane 10.4.2015.
Príklad 3: Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2015, bolo
oznámenie o OUD doručené 10.4.2015. Daň je splatná do 8 dní od doručenia oznámenia o OUD t. z.
lehota sa počíta od 11.4.2015 do 18.4.2015. Nakoľko 8. deň pripadol na sobotu, posúva sa lehota na
pondelok 20.4.2015. V tomto prípade je daň splatná 20.4.2015.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 65 daňového priznania typu A alebo na riadku
109 daňového priznania typu B nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň na
úhradu zaplatiť.
Typy tlačív daňových priznaní
Vzor tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 určilo
Ministerstvo financií SR Opatrením č. MF/14317/2014-721 z 12.11.2014 uverejneným vo
Finančnom spravodajcovi č. 11/2014. V tomto Finančnom spravodajcovi bolo vydané aj
Oznámenie MF SR č. MF/023771/2014-721, ktorým boli zverejnené poučenia k jednotlivým
daňovým priznaniam.
Daňové priznanie k dani z príjmov typu A bolo vydané pod číslom MF/18543/2014-721
a je určené pre daňovníkov, ktorí dosiahli v roku 2014 iba príjmy zo závislej činnosti.
Daňové priznanie k dani z príjmov typu B bolo vydané pod číslom MF/18544/2014-721
a je určené pre daňovníkov, ktorí dosiahli okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy
zdaniteľných príjmov, alebo dosiahli iba príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu, kapitálové príjmy alebo ostatné príjmy, alebo kombináciu týchto príjmov.
Vyplňovanie tlačív daňových priznaní
Dátum narodenia v daňovom priznaní typu A vyplňuje ten daňovník, ktorý nemá rodné
číslo. V daňovom priznaní typu B ho vyplňuje daňovník, ktorý nemá pridelené daňové
identifikačné číslo (DIČ) a nemá ani rodné číslo.
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) vyplňuje aj X. oddiel
daňového priznania typu A alebo XII. oddiel daňového priznania typu B.
Riadok SK NACE v daňovom priznaní typu B vypĺňa iba daňovník s príjmami podľa § 6
ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej
zárobkovej činnosti. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na stránke
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www.statistics.sk. Do hlavnej činnosti sa uvádza činnosť, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší
príjem.
Ak daňový subjekt uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
(manžela) v daňovom priznaní, na riadku 29 daňového priznania typu A alebo na riadku 31
daňového priznania typu B sa uvádzajú vlastné príjmy manželky (manžela) za celé
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, znížené o zaplatené poistné
a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná(ý)
z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa zamestnanecká prémia,
daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium
poskytované študentovi sústavne sa pripravujúcemu na budúce povolanie (okrem
doktorandského štipendia).
Do počtu mesiacov, za ktoré si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku
(manžela) sa započítavajú len mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na
uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ak sú v tom istom kalendárnom mesiaci
splnené súčasne dve a viac podmienok, do počtu mesiacov sa tento mesiac započítal len
jedenkrát.
Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, riadok 31 daňového priznania
typu A alebo riadok 33 daňového priznania typu B označí „x“. Ostatné vyživované deti
uvádza v IX. oddiele daňového priznania typu A alebo XIV. oddiele daňového priznania typu
B.
Pri vyplňovaní tabuľky č. 1 v VI. oddiele daňového priznania typu B môže daňovník,
ktorý uplatňuje skutočné preukázateľné daňové výdavky, uviesť sumu výdavkov úhrnom na
riadku 9, ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na riadkoch 1 až 8. Ak daňovník
uplatňuje výdavky percentom z príjmov, neuvádza v stĺpci 2 sumu výdavku pri
jednotlivých druhoch príjmov, ale výdavky uvádza úhrnom vrátane preukázateľnej výšky
zaplateného poistného a príspevkov na riadku 9 v stĺpci 2.
Daňovník, ktorý uplatňuje pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov
preukázateľne vynaložené daňové výdavky a v zdaňovacom období 2014 viedol daňovú
evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ako aj daňovník, ktorý pri príjmoch
podľa § 6 ods. 1 a 2 a pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov uplatňuje
výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, je povinný túto skutočnosť
označiť „x“ v zaškrtávacích poliach na strane 3 daňového priznania typu B, v VI. oddiele pod
tabuľkou č. 1.
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, je povinný vyplniť
v daňovom priznaní typu B na strane 3 pod tabuľkou č. 1 riadok na vykázanie
preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov v príslušnom zdaňovacom období bez
ohľadu na to, akým spôsobom uplatňuje svoje výdavky k príjmom, teda bez ohľadu na to, či
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, v sústave podvojného účtovníctva, alebo vedie
daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona, alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov.
Do sumy preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov daňovník účtujúci
v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu
podľa § 6 ods. 11, alebo daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov,
zahrňuje
- zaplatené preddavky na zdravotné poistenie
- zaplatené poistné na sociálne poistenie
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-

zaplatené nedoplatky z minulých období
zaplatené poistné v zahraničí
zaplatené dobrovoľné poistné a príspevky platené podľa osobitných predpisov
v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva do sumy preukázateľne zaplateného
poistného a príspevkov zahrňuje sumy v rovnakom rozsahu zaúčtované na účtoch účtovej
skupiny 5 – Náklady.
Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane, je povinný vyplniť VIII. oddiel
daňového priznania typu A alebo XIII. oddiel daňového priznania typu B a zároveň tento
oddiel aj podpísať. Ak daňovník nepožaduje poukázať podiel zaplatenej dane, je povinný
neuplatnenie vyznačiť „x“.
Podiel zaplatenej dane musí predstavovať minimálne 3 eurá.
Do počtu príloh na strane 6 na riadku 79 daňového priznania typu A sa uvádza počet
všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania typu A.
Do počtu príloh na strane 11 na riadku 123 daňového priznania typu B sa uvádza počet
všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane Prílohy na strane 12, aj keď sa
nevypĺňa), okrem účtovných závierok, ktoré nie sú súčasťou daňového priznania.

Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v prílohe daňového
priznania typu B na strane 12 daňového priznania daňovník vyplňuje nasledovne:
-

-

-

-

na riadku 12 uvádza preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie, a to
platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014
plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia; do celkovej sumy poistného sa
zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014 (na riadku 12
sa neuvádza poistné na sociálne poistenie zaplatené v zahraničí)
na riadku 14 uvádza preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie, a to
platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra
2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia; do celkovej sumy
poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014
(na riadku 14 sa neuvádza preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí);
ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, uvádza sumy poistného
zaúčtované v nákladoch
na riadku 15 uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t.j. platby preddavkov uhradené od januára do
decembra 2014 bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia
na riadku 16 uvádza daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sumu
výnosov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktoré sú nevyhnutné pre správne posúdenie
vzniku povinného sociálneho poistenia.

Prílohu daňového priznania na strane 12 daňovník podpisuje iba v prípade, že ju
vyplnil.
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Prílohy daňového priznania
Povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov sú kópie všetkých potvrdení
(dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov
v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom. Údaje o príjmoch zo závislej činnosti
rezidenta SR dosiahnutých v zahraničí sa uvádzajú v IX. oddiele DP typu A alebo v XIV.
oddiele DP typu B v štruktúre: kód štátu, príjmy a výdavky (príjmy, ktoré sa nezmestia do
vyznačených riadkov sa uvedú v rovnakej štruktúre vo voľnom poli). Potvrdením, ktorým
daňovník preukazuje výšku príjmov zo závislej činnosti, môžu byť napr.:
-

-

-

kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej
republiky a zo zdrojov v zahraničí od všetkých platiteľov dane (napr. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa §
39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie
2014 určené FR SR v IIA č. 190/2013/0, alebo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej
činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov za zdaňovacie obdobie 2014 vzor POT39v15 uverejnené od 1.1.2015 Finančným riaditeľstvom
SR v IIA č. 262/2014, ktoré bude povinnou prílohou daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015
a ďalšie),
kópia Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie
obdobie rok 2014 s doplneným dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní
daňového nedoplatku, preplatku, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného
zúčtovania (§ 39 ods. 6 zákona o dani z príjmov) – Oznámenie MF/021619/2014-721 zverejnené vo FS
9/2014 ( FR SR vydalo IIA č. 197/2014)
kópia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse
na vyživované dieťa, ktoré je súčasťou daňových priznaní podaných slovenskými zamestnancami
Veľvyslanectva USA, akceptované v súlade s Metodickým pokynom č. 12/2/2005 z 15.2.2005 (bez pečiatky)

Povinnou prílohou daňového priznania nie sú potvrdenia o tom, že daňovník v určitých
mesiacoch nepoberal žiadny príjem, ako je napr. potvrdenie z úradu práce, že daňovník bol
nezamestnaný alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne, že daňovníčka bola na materskej
dovolenke a pod.
Ak si daňový subjekt uplatňuje nárok na daňový bonus, resp. na časť daňového bonusu
podaním daňového priznania, prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok
na uplatnenie daňového bonusu, napríklad:
-

-

-

kópie dokladov preukazujúcich oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa
(kópia rodného listu resp. výpisu z rodného listu alebo kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že dieťa
bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo kópia sobášneho
listu v prípade uplatnenia si daňového bonusu na dieťa druhého z manželov - § 33 ods. 2 zákona
kópia potvrdenia školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na
povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, ak ide o dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky
(na každý školský rok samostatné potvrdenie),
kópia potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
kópia potvrdenia príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za
vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre
chorobu alebo úraz

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden
doklad (napr. kópiu rodného listu, ak ide o dieťa druhého z manželov, daňovník predkladá aj
sobášny list).
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Ak daňovník znižuje základ dane o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie alebo o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, nie je povinný
k daňovému priznaniu prikladať doklad, ktorým by preukazoval nárok na uplatnenie týchto
nezdaniteľných častí základu dane.
Daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, je povinný
k daňovému priznaniu predložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti podľa
zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
Povinnými prílohami daňového priznania typu B sú aj:
-

kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenia podielových listov, obstaraných do 31. decembra 2003
(r. 12 tab. 2) a o sume preddavku vybratého pri vyplatení podielového listu ( k r. 103 DP),
prílohou daňového priznania daňovníka, ktorý je účastníkom združenia bez právnej subjektivity, je kópia
zmluvy o združení,
kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých sa daňovník
rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov (k r. 102 DP),
kópie potvrdení (dokladov) o prijatom peňažnom a nepeňažnom plnení poskytnutom podľa § 8 ods. 1 písm.
l) zákona o dani z príjmov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo
zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov,
držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobku zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo
prostredníctvom tretej osoby.

Daňovníci s príjmami podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov aj v prípade, ak účtujú
a dodržiavajú postupy účtovania či už podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, nie sú
povinní predkladať účtovné výkazy, pretože nie sú v zmysle zákona o účtovníctve
účtovnými jednotkami.
Povinnou prílohou daňového priznania typu B je príloha na strane 12 – Údaje na účely
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, ktorá je súčasťou daňového priznania. Túto
prílohu je daňovník povinný predložiť s daňovým priznaním aj v prípade, že príloha nebude
vyplnená.
Vrátenie daňového preplatku
Daňový úrad vráti daňový preplatok alebo vyplatí daňový bonus a zamestnaneckú prémiu
v prípade, ak je väčší ako 5 eur, v termíne najneskôr 7.5.2015 na základe podanej žiadosti
o vrátenie daňového preplatku.
Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania
Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov za
zdaňovacie obdobie 2014 sú k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy
www.financnasprava.sk v časti Infoservis – Informácie k aktuálnym daňovým a colným
povinnostiam – daň z príjmov
link:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informaci
e/dp/2015/2015_01_08_Zakladne_ciselne_udaje_za_2014.pdf
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Informácie k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú k dispozícii na internetovej stránke
finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Daňoví a colní špecialisti – Metodické
pokyny – Priame dane a účtovníctvo
link:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Met
odicke_pokyny/Priame_dane/2015_02_03_MP_k_par_11_ZDP.pdf

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Marec 2015
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