
 

 

                                                                              

            Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia 
pre platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti 

k vyplňovaniu vyhlásenia na rok 2014 
 
Finančné riaditeľstvo SR v zmysle ustanovenia § 36  ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo nový vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2014. Vzor 
tlačiva je zverejnený na portáli Finančnej správy SR v časti Katalóg daňových a colných 
formulárov/ Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR.  
 
Pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu          
v roku 2014 podpisuje zamestnanec prvú stranu tlačiva a v ďalších zdaňovacích obdobiach 
vyplňuje V. časť tlačiva Vyhlásenie. 
Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane použijú nový vzor tlačiva vyhlásenia, údaje 
o vydaní dokladov - potvrdení za rok 2013 resp. ročného zúčtovania za rok 2013 sa uvádzajú 
ešte do tlačiva vyhlásenia platného do 31.12.2013.  
 
Upozornenie: 
Zamestnávatelia - platitelia dane môžu na zdaňovacie obdobie roka 2014 akceptovať aj 
zamestnancom podpísaný vzor tlačiva „Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo 
závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“, ktoré 
Ministerstvo financií SR odporúčalo zamestnávateľom používať na zdaňovacie obdobie 
roka 2013. 
 
Ďalšie vzory tlačív, ktoré zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na portáli v časti Zoznam 
vzorov tlačív vydaných FR SR sú platné za rok 2013, resp. za rok 2014. Sú to tieto tlačivá: 

- Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo 
závislej činnosti (už za rok 2013) 

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely 
vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby 
za rok 2013 

- Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, 
o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované za zdaňovacie obdobie 2014 

 
Informácia k použitiu tlačiva vyhlásenie je uvedená v Metodickom pokyne na portáli 
Finančnej správy SR www.financnasprava.sk  v časti Daňoví a colní špecialisti – Metodické 
pokyny – Priame dane a účtovníctvo. 
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