
Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A ZAMESTNANEC - RODIČ na 

materskej a rodičovskej dovolenke s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona NR 

SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dani z príjmov“) 

 

ZADANIE: Pani ZDENA poberala príjmy zo závislej činnosti 5 mesiacov (5 000 eur) na 

základe pracovnej zmluvy pričom za12. mesiac – december 2016 jej bol vyplatený doplatok 

za nevyčerpanú dovolenku vo výške 300 eur a daňový bonus vo výške 21,41 eur. Mala 

u zamestnávateľa na začiatku roka 2016 podpísané tlačivo Vyhlásenie k uplatneniu 

nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Na „materskej dovolenke“ bola 6 mesiacov a poberala 

materské a 1 mesiac rodičovský príspevok. Zamestnávateľ jej v priebehu roka 2016 

z vyplatenej mzdy zrazil preddavky na daň v vo výške 521,60 eura a poistné 710,20 eura, 

z toho na zdravotné poistenie 212 eur a na sociálne poistenie 498,20 eura. 

Jej manžel Ján bol 6 mesiacov nezamestnaný, evidovaný v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie na úrade práce a 6 mesiacov bol práceneschopný. Jeho vlastný príjem bol 

v celkovej výške 3 000 eur, a to z dávok počas práceneschopnosti a počas 

nezamestnanosti. 

Dňa 1.júla 2016 sa im narodila dcéra Žofia. 

 

VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA : Z údajov v Potvrdení o príjmoch FO zo závislej 

činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016 

od zamestnávateľa pani Zdeny. 

Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 11, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa 

predtlače. Oddiel II. ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ....atď. nevyplňuje. 

Na 2. strane vyplní III. oddiel, kde v r.29 uvedie údaje o manželovi (nezamestnanom), 

ktorý žije sa daňovníčkou v domácnosti (priezvisko, meno, rodné číslo, jeho vlastné príjmy 

(podpora v nezamestnanosti a PN) v celkovom úhrne 3 000 eur a počet mesiacov, za ktoré má 

manželka nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela - 6 mesiacov (v ktorých bol 

manžel evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie). 

Vyplní IV. oddiel, kde uvedie priezvisko a meno dcéry, rodné číslo a počet mesiacov (6) na 

uplatnenie daňového bonusu (júl až december 2016). Tieto údaje uvedie za všetky mesiace, 

na ktoré jej nárok na daňový bonus vznikol, bez ohľadu na to, či jej zamestnávateľ za niektoré 

mesiace vyplatil daňový bonus alebo nie. 

Vyplní V. oddiel - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, 

na riadku 32 uvedie zdaniteľný príjem, ktorý daňovníčka poberala v úhrne za celý rok 2016 

t.j. sumu (1 000 x 5 +300 =) 5 300 eur. Údaj zhodný s riadkom 01 Potvrdenia.  

Na r. 32a uvedie NULU – 0. 

Na r. 33 uvedie sumu 710,20 eur (zrazené poistné) z riadku 05 Potvrdenia. 

Na r. 33a uvedie poistné na sociálne poistenie 498,20 eur a na r. 33b poistné na zdravotné 

poistenie 212 eur podľa údajov z r. 05a a05b Potvrdenia vystaveného zamestnávateľom. 

V r. 34 uvedie základ dane (rozdiel riadkov 32 mínus r.33) ponúkne správnu sumu t.j. 

5300 mínus 710,20 = 4 589,80 eur z riadku 06 (Čiastkový základ dane) Potvrdenia. 

Na riadku 36 uvedie rovnakú sumu t.j. 4 589,80 eur. 

Na r. 37 uvedie sumu 3 803,33 eura, (ponúkne el. formulár) nakoľko nárok na celkovú sumu 

nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2016 (3 803,33 eura) vyplýva zo 

zákona. 

Na r. 38 (rozdiel medzi 3 803,33 a vlastným príjmom manžela 3 000 = 803,33 :12 x 6 

mesiacov = 401,67 eura. Pani Zdena má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane 

na manžela za 6 mesiacov v sume 401,67 eura, ktoré uvedie). 

Na r. 41 uvedie súčet nezdaniteľných častí 4 205,00 eura (3 803,33 +401,67). 



Na r. 42 uvedie základ dane 384,80 (rozdiel medzi 4589,8 mínus 4205,00),  

na r. 43 a r. 56 daň 73,11 eura (384,80 x 19 %). 

Na r. 57 a r. 60 uvedie nárok na daňový bonus za 6 mesiacov (21,41 x 6) = 128,46 eur.  

Na r. 59 - daňový bonus vyplatený zamestnávateľom uvedie sumu 21,41 eur 

(z Potvrdenia od zamestnávateľa  v riadku 11). 

Na r. 58 - daňová povinnosť znížená o daňový bonus - uvedie NULU. 

Na r. 60 uvedie 107,05 (rozdiel medzi r. 57 mínus r. 59 t.j. 128,46 – 21,41). 

Na r. 61 uvedie sumu daňového bonusu, ktorý mu vyplatí správca dane 33,94 eur ( rozdiel 

riadkov 60a r.56 , t.j. 107,05 mínus 73,11 =33,94). 

Na r. 64 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil z príjmov zo 

závislej činnosti t.j. sumu 521,60 (je uvedená v tlačive Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej 

činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti  za r.2016 

na r. 07). 

Vyplní tiež r. 66, na ktorom uvedie výšku preplatku na daň (vo výške zrazených preddavkov 

na daň uvedených na r. 63 t.j. sumu 521,60 eur). 

Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí , že neuplatňuje postup podľa § 50 (nemôže poskytnúť 2 

resp. 3% zo zaplatenej dane, nakoľko mu v daňovom priznaní nevyšla daňová povinnosť, ale 

preplatok na dani). 

Na str. 6 vyplní r. 79 – počet príloh 2 (potvrdenie od zamestnávateľa, kópia rodného listu 

dieťaťa). Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa. 

Na str. 5 v IX. oddiele môže uviesť poznámku, že manžel bol od 1.1. do 30.6.2016 evidovaný 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. 

Na str. 6 vypíše XI. oddiel - žiadosť o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového 

bonusu a žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj, že chce preplatok vrátiť napr. 

poštou. Uvedie dátum a podpíše sa. 

 

Na internetovej stránke Finančnej správy SR www.financnasprava.sk je možnosť nájsť a 

vyplniť vzor - daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2016 - tlačivo v ponuke 

Formuláre na šedej lište - daňové a colné formuláeov – katalóg elektronických formulárov – 

daň z príjmov fyzických osôb s využitím zapracovaných logických riadkových kontrol a takto 

vyplnené tlačivo vytlačiť a predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu. 


