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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 
 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej 

činnosti za rok 2016 
 

 

 

V súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o dani z príjmov“) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné 

zúčtovanie za rok 2016 na žiadosť zamestnanca, ktorý ho o to môže požiadať. Tento 

zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať 

daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov. 

 

Príklady: 

 

o Zamestnanec poberal celý rok 2016 len príjmy zo závislej činnosti. V ustanovenej lehote 

nepožiadal zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania. 

Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie, zamestnanec má 

povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (ak sú jeho zdaniteľné 

príjmy za rok 2016 vyššie ako 1 901,67 eura). 

 

o Študent popri štúdiu v roku 2016 aj pracoval. Zamestnávateľ mu vyberal preddavky na 

daň. 

Ak študent - zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, 

zamestnávateľ ho vykoná pri dodržaní podmienok uvedených v § 38 zákona o dani 

z príjmov. 

 

o Zamestnávateľ zamestnával v roku 2016 občana Českej republiky, ktorý iné príjmy na 

Slovensku nemal. 

Ak zamestnanec - občan Českej republiky požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň aj tomuto 

občanovi pri dodržaní podmienok uvedených v § 38 zákona o dani z príjmov. 

 

o Daňovník - zamestnanec pracoval prvé dva mesiace v roku 2016 v zahraničí, požiadal 

zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ku ktorému doložil potvrdenie od 

zamestnávateľa v zahraničí. 

Vzhľadom na to, že zamestnanec okrem príjmov zo závislej činnosti na Slovensku poberal 

aj príjem zo zahraničia, zamestnávateľ mu nemôže vykonať ročné zúčtovanie za rok 2016. 

Zamestnanec má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (ak sú 

jeho zdaniteľné príjmy vyššie ako 1901,67 eura), v ktorom uvedie príjmy na Slovensku aj 

zo zahraničia.  
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o Starobný dôchodca pracoval celý rok 2016 na základe pracovnej zmluvy na dobu 

neurčitú. 

Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie aj starobnému dôchodcovi, ak ho o to 

požiada, pri dodržaní podmienok uvedených v § 38 zákona o dani z príjmov. 

 

o Starobný dôchodca mal v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti v sume 1 500 eur. 

Požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania s tým, že mu vráti zrazené 

preddavky na daň. 

Zamestnávateľ nemôže starobnému dôchodcovi vrátiť v ročnom zúčtovaní zrazené 

preddavky, pretože takáto možnosť je možná len cez ustanovenie § 46a zákona o dani 

z príjmov, teda cez podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. 

Poberatelia starobných dôchodkov, ktorí v roku 2016 dosiahli zdaniteľné príjmy zo 

závislej činnosti do výšky 1901,67 eura a neuplatňovali si daňový bonus na vyživované 

dieťa, môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, v ktorom na riadku č.56 - 

daňová povinnosť uvedú nulu (nakoľko zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 

1 901,67eura). Preddavky zrazené zamestnávateľom sa stanú tak preplatkom na dani, 

ktorý im po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní daňový úrad vráti. 

 

POSTUP PRI VYKONANÍ ROČNÉHO ZÚČTOVANIA 

 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná výpočet dane, ak zamestnanec do  

15. februára 2017 požiadal o vykonanie ročného zúčtovania a podpísal žiadosť 

o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti. 

Zamestnávateľ pri tom prihliadne na: 

- zrazené preddavky na daň,  

- nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,  

- nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),  

- nezdaniteľnú časť základu dane poberateľa starobného dôchodku alebo predčasného 

starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku zo sociálneho poistenia, starobného 

dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého 

druhu, alebo výsluhového dôchodku (ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2016 

nepresiahla sumu 3 803,33 eura), 

- sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie, 

- príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie, 

- zamestnaneckú prémiu, 

- daňový bonus. 

 

Príklad: 

 

o Daňovník - zamestnanec si neuplatňoval v priebehu roka 2016 nezdaniteľnú časť základu 

dane na daňovníka, ani nepreukázal splnenie podmienok  na uplatnenie daňového bonusu. 

Zamestnávateľ uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a prihliadne na 

preukázané podmienky na priznanie daňového bonusu dodatočne pri ročnom zúčtovaní, 

ak zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie a preukázal ich najneskôr do 15. februára 

2017. 
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LEHOTA NA VYKONANIE 

 

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr 

do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia,  

 

za rok 2016 najneskôr do 31. marca 2017. 
 

 

PREPLATKY  

 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, 

najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a 

úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú 

prémiu a daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom o dani z príjmov (ak 

má zamestnanec na zamestnaneckú prémiu a bonus nárok) 

 

za rok 2016 najneskôr pri zúčtovaní miezd za apríl 2017. 
 

Príklady: 

 

o Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 dňa 

13. januára 2017. 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane môže zamestnávateľ vykonať 

zamestnancovi do 31. marca 2017. 

 

o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania za rok 2016 preplatok (poberal zdaniteľné 

príjmy zo závislej činnosti len časť roka 2016). 

Zamestnávateľ tento preplatok vráti (prípadne daňový bonus alebo jeho časť do výšky 

ustanovenej zákonom o dani z príjmov vyplatí) po vykonaní ročného zúčtovania, 

najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017. 

 

o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania za rok 2016 preplatok v sume 1,65 eura.  

Zamestnávateľ tento preplatok zamestnancovi vráti po vykonaní ročného zúčtovania, 

najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017. 

 

o Zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016. 

Podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Pri výpočte daňovej 

povinnosti mu vznikol preplatok v sume 1,65 eura.  

Správca dane tento preplatok daňovníkovi nevráti, nakoľko podľa daňového poriadku (§ 

79 zákona o správe daní) správca dane preplatok vráti, ak je väčší ako päť eur. 

Ak by bol zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

a vznikol by mu preplatok 1,65 eura, zamestnávateľ by mu tento preplatok vrátil po 

vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017. 

 

 

POSTUP ZAMESTNÁVATEĽA PRI VRÁTENÍ PREPLATKOV 

 

O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod 

preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné 

zúčtovanie vykonalo (do 2.1.2018), alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Ak 
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zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupoval podľa § 36 ods. 5, zníži odvod preddavku 

na daň (dane) aj o sumu daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa 

ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Zamestnávateľ, ktorý je 

platiteľom dane a ktorý postupoval podľa § 32a ods. 5, zníži odvod preddavkov na daň (dane) 

aj o sumu zamestnaneckej prémie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné 

zúčtovanie vykonalo (do 2.1.2018), alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Správca dane 

použije postup podľa § 40 ods. 8. 

 

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania, o vrátený daňový bonus a o vyplatenú 

zamestnaneckú prémiu za rok 2016: 

o zníži odvod preddavkov  na daň (dane) najneskôr do konca  roka 2017, alebo 

o požiada správcu dane o poukázanie preplatku z ročného zúčtovania, ktoré zamestnancom 

vrátil z vlastných prostriedkov. 

 

NEDOPLATKY 

 

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža 

zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do 

konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie (do 2.1.2018). 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú 

časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. 

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupoval podľa § 36 ods. 5 (zamestnávateľ 

vyplatí /doplatí/ zamestnancovi na základe ročného zúčtovania daňový bonus), daňový 

nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní 

daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. 

Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50 (poukazuje podiel zaplatenej dane na osobitné 

účely), zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový 

nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový 

nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 30. apríla po skončení 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie (do 2.5.2017).  

 

Príklady: 

 

o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania dane za rok 2016 nedoplatok v sume  663,87 

eura.   

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 

presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy 

najneskôr do konca roka 2017. Ak je nedoplatok z ročného zúčtovania vo vyššej sume, 

môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na splátkach nedoplatku vzhľadom na 

jeho možnosť zraziť ho do konca roka. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na 

mesačných splátkach nedoplatku (apríl – december 2017). 

 

o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania dane za rok 2016 nedoplatok v sume  1,65 

eura. Zamestnávateľ doplatil zamestnancovi na základe ročného zúčtovania daňový 

bonus. 

Zamestnávateľ je povinný zraziť aj daňový nedoplatok v sume nižšej ako 5 eur najneskôr 

do 2. mája 2017, t.j. daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu 

daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume nižšej ako 5 eur (1,65 eura). 
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o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania dane za rok 2016 nedoplatok v sume  1,65 

eura. Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadal o potvrdenie 

o zaplatení dane na poukázanie 2% resp. 3% dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov. 

Zamestnávateľ je povinný zraziť aj daňový nedoplatok v sume nižšej ako 5 eur najneskôr 

do 2. mája 2017, ak zamestnanec poukazuje 2% resp. 3% zaplatenej dane. V tomto 

prípade vydá zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na 

účely vyhlásenia o poukázaní sumy 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 

zákona o dani z príjmov, v ktorom uvedie dátum zrazenia daňového nedoplatku. 

 

o Zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania dane za rok 2016 nedoplatok 829,84 eura. 

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na splátkach nedoplatku (apríl – december 

2017). V júli 2017 dá zamestnanec výpoveď. 

Ak nemôže zamestnávateľ zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane, 

ktorý vyplýva z ročného zúčtovania z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, vyberie 

nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel 

zamestnávateľ zašle všetky potrebné doklady správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto 

skutočnosť nastala alebo keď ju zamestnávateľ zistil. 

 

SANKCIE  

 

Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné 

zúčtovanie zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, pričom zamestnanec splnil všetky 

podmienky na jeho vykonanie podľa zákona o dani z príjmov, uloží mu pokutu najmenej 15 

eur za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie 

obdobie nemôže presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o 

vykonanie ročného zúčtovania. 

 

Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ, 

ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú 

mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch potrebných na výpočet zdaniteľnej mzdy, 

preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a daňového bonusu za 

príslušné zdaňovacie obdobie, a doručiť ho zamestnancovi v lehote uvedenej v zákone o dani 

z príjmov. Ak zamestnávateľ tento doklad nevystaví a nedoručí zamestnancovi, dopúšťa sa 

správneho deliktu podľa daňového poriadku (§ 154 ods. 1 písm. j) zákona o správe daní) a 

správca dane mu uloží pokutu od 60 do 3 000 eur. 

 

Ročné zúčtovanie sa vykoná na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR. Tlačivo 

je zverejnené na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk v ponuke 

Formuláre/Daňové a colné formuláre/Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi 

EÚ/Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. 

Link 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/20

16.12.19_RZ_2016.pdf  

 

 

 

 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum  podpory pre dane 

Marec 2017 
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