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Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2017 
 

ŠTUDENT s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) - na 

základe vydaného Potvrdenia od zamestnávateľa 

 

 
ZADANIE:  

Študentka KATARÍNA (dospelá, slobodná, bezdetná) poberala v roku 2017 príjem na 

dohodu počas 2 mesiacov od 1 zamestnávateľa v celkovej sume 315 eur, u ktorého si 

neuplatnila nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (mesačne 316,94 eura) - 

nepodpísala tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 

a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len “Vyhlásenie“) 

Zamestnávateľ jej zrazil preddavky na daň vo výške 59,85 eura. 

Po skončení zdaňovacieho obdobia jej zamestnávateľ vydal Potvrdenie o zdaniteľných 

príjmoch, 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 (ďalej len „zákon“) 

za zdaňovacie obdobie r. 2015 (ďalej len „potvrdenie“). Údaje z potvrdenia sú: 
Príjem zo zamestnania na základe potvrdenia od zamestnávateľa  315 eur  

Zaplatené odvody do poisťovní spolu      0 eura  

Zrazené preddavky na daň        59,85 eura 

Počet mesiacov poberania príjmu – zúčtované a vyplatené za mesiace 7,8/2017 

 

POSTUP pri vyplnení daňového priznania: 

- použije vzor  pre fyzické osoby typ A 

- študentka vyplňuje údaje z Potvrdenia od zamestnávateľa nasledovne: 

Na 1. strane uvedie na r. 01 až 12 svoje identifikačné údaje podľa predtlače. 

(Pozor na rodné číslo - vypisuje sa bez lomítka, a tiež v PSČ sa medzi 3. a 4. číslicou nedáva 

medzera) 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI vyplňuje podľa predtlače – priezvisko, meno 

adresa...atď., okrem riadku 11 – nevyplňuje ho (daňovníčka je „rezidentka SR“) 

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO 

ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE tiež nevyplňuje - podáva 

priznanie sama za seba. 

Na 2. strane: 

nevyplňuje III. ODDIEL (ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE 

(podľa § 11 zákona) – nemá manžela  

ani IV. ODDIEL (ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU PODĽA § 33 

ZÁKONA) – nemá deti 

vyplní V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ 

ČINNOSTI (§ 5 ZÁKONA), 

na riadkoch 32 a 32a) uvedie celkový príjem, ktorý poberala na základe dohody, t.j. sumu 

315 eur – z riadku 01 Potvrdenia od zamestnávateľa. 

Riadky 33, 33a, 33b - Úhrn povinného poistného (§5 ods. 8 zákona) – nevypĺňa. 

Na riadku 34 vyplní 315 eur rovnako a z riadku 06 (čiastkový základ dane) Potvrdenia 

(ponúkne elektronický formulár). 
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riadok 35 sa za r. 2017 nevyplňuje (v elektronickom formulári nie je prístupný). 

Na strane 3 – VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE  podľa § 15 zákona - v r. 36 uvedie 

Základ dane sumu 315 eur z r. 34 (V.ODDIEL). 

V riadku 37 vyplní sumu 3 803,33 eur (má nárok na uplatnenie „celoročnej“ sumy - 3 803,33 

eura za r. 2017, podľa § 11ods. 2 zákona), 

v riadku 41 uvedie sumu do výšky vykázaného základu dane v r. 36, t. j. 315 eur. 

Riadky 38, 39, 40 nevypĺňa resp. uvedie NULU. 

Na r. 42, r. 43, 44,45, 46,47 vyplní nulu. Taktiež na r. 48,49,50 a 51 uvedie nulu. Ak v riadku 

51 je nula , tak riadky 52 až 55 nevyplňuje. 

V riadku 56 je výsledok = daňová povinnosť daňovníčky NULA. 

Rovnako v r. 57, 58, 59, 60 a 61 sú nuly. 

Na strane 4 v riadku 64 – Úhrn preddavkov na daň, zrazených (zamestnávateľom) podľa § 35 

zákona – uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení 

odmeny t.j. sumu 59,85 eura z riadku 07 Potvrdenia. 

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

na daň uvedených na r. 64) sumu  110,25 eura. 

Na str. 5 v VIII. ODDIELI – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby podľa § 50 zákona - vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona 

(poukázanie 2% z dane) a zároveň na r. 75 uvedie NULU. 

Na str. 5 v IX. ODDIELI – MIESTO NA OSOBITNÁ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA -  môže 

uviesť poznámku, že počas roka 2015 bola študentkou vysokej školy. 

Na str. 6 vyplní r. 79 – počet príloh 1 (kópia potvrdenia od zamestnávateľa). 

Do kolónky pre dátum zapíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa. 

Na str. 6 vypíše XI. oddiel - žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj „x“, že 

chce preplatok vrátiť napr. poštovou poukážkou. Uvedie dátum a podpíše sa. 

 

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

tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ A za rok 2017 v ponuke Formuláre – 

elektronické formuláre – daň z príjmov fyzických osôb s využitím zapracovaných logických 

riadkových kontrol a takto vyplnené  tlačivo vytlačiť, podpísať  a predložiť daňovému úradu. 

Link na tlačivo daňového priznania FO typ A:  

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.364.html 
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