Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
za zdaňovacie obdobie roka 2016
Podľa ustanovenia § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „žiadosť o RZD“) za zdaňovacie obdobie r. 2016
môže podať zamestnanec [§ 2 písm. aa) zákona] v týchto prípadoch:
- za celé zdaňovacie obdobie r. 2016 poberal iba príjmy zo závislej činnosti (podľa
ustanovenia § 5 zákona) a súčasne
- nevznikla mu povinnosť podať daňové priznanie (podľa ustanovenia § 32 zákona).
Žiadosť o vykonanie RZD sa podáva:
- poslednému zamestnávateľovi, u ktorého mal zamestnanec podpísané tlačivo Vyhlásenie
k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (ďalej len
„Vyhlásenie“)
- ak zamestnanec nemal podpísané Vyhlásenie ani u jedného z viacerých zamestnávateľov,
môže požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek z nich.
Lehota na podanie žiadosti je do 15. februára 2017 (za zdaňovacie obdobie r. 2016).
Poznámka
Zamestnanec nie je povinný túto žiadosť podať, ak nemá záujem, aby mu zamestnávateľ
vykonal ročné zúčtovanie a daňovú povinnosť si chce vysporiadať v podanom daňovom
priznaní.
Kto môže podať žiadosť?
Otázka č. 1:
Môže požiadať o vykonanie RZD daňovník, ktorý prenajímal nehnuteľnosť, ale v roku 2016
mal z tohto prenájmu príjmy (v tzv. “hrubom“) nižšie ako 500 eur?
Odpoveď:
Tento daňovník môže požiadať o vykonanie RZD, nakoľko príjmy z prenájmu do výšky 500
eur za zdaňovacie obdobie sú od dane oslobodené.
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Otázka č. 2:
Celý rok 2016 som v SR zamestnával zahraničného zamestnanca – z Poľska. Môže podať
žiadosť o vykonanie RZD?
Odpoveď:
Ak tento zamestnanec (tzv. „nerezident“ SR) nemal iné zdaniteľné príjmy, plynúce zo
zdrojov na území SR, (napríklad zdaniteľné príjmy z prenájmu, z podnikania a podobné
príjmy ...), môže požiadať slovenského zamestnávateľa o vykonanie RZD.
Komu sa podáva žiadosť o RZD ?
Otázka č. 3:
Zamestnanec bol zamestnaný od januára do júna 2016 u zamestnávateľa A, u ktorého si
uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus. Následne od júla do decembra
2016 bol zamestnaný u zamestnávateľa B, u ktorého si neuplatňoval nezdaniteľnú časť
základu dane, ani daňový bonus na dieťa. Ktorému zamestnávateľovi má podať žiadosť
o vykonanie ročného zúčtovania dane?
Odpoveď:
Zamestnávateľovi A – nakoľko je to posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec
uplatňoval v priebehu zdaňovacieho obdobia nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus
na základe podpísaného tlačiva Vyhlásenie.
Kedy podať/nepodať žiadosť o RZD?
Otázka č. 4:
Môžem požiadať o vykonanie Ročného zúčtovania dane už po 1.1.2017?
Odpoveď:
Príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení
zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie
obdobie. To znamená, že do ročného zúčtovania - RZD za zdaňovacie obdobie r. 2016 sa
započítavajú aj mzdy za mesiac december 2016, vyplatené do konca januára 2017. Žiadosť
môžete podať až po tomto termíne.
Poznámka: Ak za december 2016 neboli vyplatené (ani nebudú vyplatené) žiadne mzdy,
doplatky miezd a pod., zamestnanec môže podať žiadosť o RZD prípadne aj skôr.
Otázka č. 5:
Čo mám robiť, keď chcem podať zamestnávateľovi žiadosť o ročné zúčtovanie a nemám ešte
všetky doklady k jeho vykonaniu? Chýba mi doklad od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Môžem podať žiadosť?
Odpoveď:
Žiadosť o vykonanie RZD za r. 2016 ste povinný podať zamestnávateľovi najneskôr do 15.
Februára 2017 spolu s dokladmi, ktorými preukazujete nároky – napríklad na uplatnenie
nezdaniteľnej časti, o ktorú sa znižuje základ dane o príspevky na DDS (III. pilier).
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Ak Vám zrážky príspevkov na DDS vykonáva zamestnávateľ, doklad o výške príspevkov
nepredkladáte k žiadosti.
Ak si však uvedené príspevky platíte sami, doklad je potrebné priložiť ku žiadosti o RZD.
Inak Vám zamestnávateľ nemôže vykonať RZD.
Poznámka: Ak Vám nie je zatiaľ doručený – požiadajte príslušnú spoločnosť, aby Vám
najneskôr do termínu na podanie žiadosti uvedený doklad zaslala.
Kto nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ?
Otázka č. 6:
Ak som mal vydaný živnostenský list a počas r. 2016 som k 30.6. skončil podnikanie, od
začiatku roka som nemal žiadny príjem zo živnosti (dovtedy som ani nemal živnosť
pozastavenú), pracoval som. V decembri 2016 mi prišli peniaze za nezaplatené faktúry z roka
2015, môžem podať žiadosť o RZD?
Odpoveď:
V uvedenom prípade žiadosť o RZD podať nemôžete, nakoľko prijaté príjmy zo živnosti sa
považujú za zdaniteľné príjmy r.2016 a ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov
fyzickej osoby typ B.
Otázka č. 7:
Ak som mal príjmy iba od zahraničného zamestnávateľa za prácu v zahraničí, môžem
požiadať o vykonanie RZD?
Odpoveď:
Podľa zákona o dani z príjmov (§ 38) sa postupuje pri vykonaní ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plynúcich zo zdrojov na území SR.
To znamená, že v SR nemôžete požiadať o vykonanie RZD.
Poznámka: Ak v príslušnom štáte poberania príjmov existuje obdobná právna úprava ako
v SR, môže daňovník prostredníctvom zamestnávateľa alebo finančného/daňového úradu
získať informácie o takejto možnosti – vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo
zdrojov v zahraničí sa vykonáva podľa platných právnych predpisov v štáte zdroja príjmov.
Čo robiť, ak zamestnanec nepodá žiadosť o RZD?
Otázka č. 8:
Čo mám robiť, ak nechcem, aby mi zamestnávateľ robil ročné zúčtovanie dane, môžem alebo
musím podať daňové priznanie?
Odpoveď:
Ak zamestnanec nepodá žiadosť o vykonanie RZD (z rôznych dôvodov - nechce, zabudne
alebo ani nevie o tejto možnosti) do termínu 15.2.2017, povinnosť podať daňové priznanie
závisí od výšky zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré dosiahol za zdaňovacie
obdobie r. 2016, t.j. z príjmov, ktoré mu boli vyplatené do konca januára 2017.
Ak tieto presiahli limit 1 901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie.
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Daňovník môže podať daňové priznanie za účelom vysporiadania daňovej povinnosti aj
vtedy, ak mu táto povinnosť nevznikla.
Poznámka: Ak zdaniteľné príjmy zo ZČ zamestnanca nepresiahli za r. 2016 uvedenú hranicu
(1 901,67eur), daňové priznanie môže zamestnanec podať napriek tomu, že nemá túto
povinnosť, ale z príjmov zo ZČ mu boli v priebehu zdaňovacieho obdobia zrazené preddavky
na daň (podľa § 46a ZDP).

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Centrum podpory pre dane
Január 2017
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