Príklad na vyplnenie daňového priznania typ B
za zdaňovacie obdobie roku 2018
Daňový rezident SR poberal príjmy zo živnosti zo zdrojov v zahraničí (v Rakúsku)
Daňovníčka Zuzana Kováčová (daňový rezident SR) dosahovala v roku 2018 len príjmy zo živnosti vykonávanej
na území Rakúska na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia (výkon opatrovateľskej činnosti). Úhrn
príjmov z tejto činnosti predstavoval 15 640 eur, preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku 1 920 eur.
Uvedené príjmy si daňovníčka vysporiadala v Rakúsku podaním daňového priznania v súlade s rakúskou
daňovou legislatívou.
V daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B daňovníčka uplatní paušálne výdavky vo výške 60%
z dosiahnutých príjmov a zároveň si uplatní nárok na daňový bonus na 1 vyživované dieťa vo veku 3 rokov.
Daňovníčka vyplní daňové priznanie pre FO typ B nasledovne:
na riadku 01:
na riadku 03:

uvedie rodné číslo (nakoľko v SR nie je registrovaná na daň z príjmov a nemá pridelené DIČ)
uvedie SK NACE 88990 (resp. 88100, 86909)

III. oddiel:
na riadku 2:

priezvisko a meno dieťaťa, rodné číslo
zaškrtne uplatňovanie daňového bonusu v mesiacoch 1-12

VI. oddiel - tabuľka č. 1:
na riadku 2:

v stĺpci „Príjmy“ uvedie sumu 15 640 eur (úhrn príjmov zo živnosti); stĺpec „Výdavky“ v tomto
riadku nevypĺňa

pod tabuľkou č. 1:
- daňovníčka zaškrtne možnosť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri
príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“
- uvedie „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2“ v sume 1 920 eur
na riadku 10:

v stĺpci „Príjmy“ uvedie sumu 15 640 eur
v stĺpci „Výdavky“ uvedie sumu 11 304 eur (paušálne výdavky vo výške 60% z dosiahnutých
príjmov + preukázateľne zaplatené poistné v zahraničí)

na riadku 41:

15 640 eur (Príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10)

na riadku 42:

11 304 eur (Výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec. 2, riadok 10)

na riadku 43, 47: 4 336 eur (vyčíslený základ dane)
na riadku 55, 57: 4 336 eur
IX. oddiel:
na riadku 72:

4 336 eur (základ dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona pred znížením o NČZD na
daňovníka)
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na riadku 73:

3 830,02 eur (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka)

na riadku 77:

3 830,02 eur (nezdaniteľné časti základu dane spolu)

na riadku 78:

505,98 eur (základ dane znížený o nezdaniteľnú časť)

na riadku 80:

505,98 eur (základ dane zistený podľa § 4 zákona)

na riadku 81:

96,13 eur (daň)

Na vylúčenie dvojitého zdanenia bude daňovník uplatňovať metódu vyňatia príjmov v súlade s článkom
22 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Rakúskom:
na riadku 82:

4 336 eur (úhrn vyňatých príjmov / základov dane)

na riadku 83:

0 eur (základ dane znížený o úhrn vyňatých základov dane)

na riadku 84:

0 eur (daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí)

na r. 90 a 105:

0 eur (daň)

na r. 106, 109, 110: 258,72 eur (nárok na daňový bonus)
na riadku 113:

0 eur (daňová povinnosť)

na riadku 125:

0 eur (daň na úhradu)

XII. oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona
- zaškrtne políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“
XIII. oddiel – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Kód štátu:
040 (Rakúsko – podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 112/2012 Z. z.)
Druh príjmu:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Príjmy:
15 640 eur (príjmy zo živnosti vykonávanej v Rakúsku)
Výdavky:
11 304 eur (povinné poistné zaplatené v Rakúsku)
Z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie:
1 920 eur (povinné poistné zaplatené v Rakúsku)
na riadku 143:

daňovník uvedie počet príloh 4 (Prílohy č. 1 až 3 sú priamo súčasťou tlačiva daňového
priznania + kópia rodného listu dieťaťa)

Správnosť a úplnosť daňového priznania daňovník potvrdí svojím podpisom a uvedie dátum.
XIV. oddiel: daňovník zaškrtne možnosť „Žiadam o vyplatenie daňového bonusu ...“ a uvedie spôsob jeho
zaslania (poštovou poukážkou alebo na účet) spolu s dátumom a podpisom.

Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

nevypĺňa
nevypĺňa
r. 11 a r. 13 nevypĺňa, nakoľko ide o poistné zaplatené v zahraničí
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