
 
Ján Zamestnaný  mal v roku 2018 dvoch zamestnávateľov. U jedného pracoval v pracovnom pomere 10 

mesiacov a mal  vyplatený príjem 3 794,39 eur, uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, 

zrazené mal poistné v sume 469,86 eur  a mal zrazené preddavky na daň v sume 43,34 eura. U druhého 

zamestnávateľa pracoval  jeden mesiac na dohodu,  mal vyplatený príjem 12,96 eura, poistné v sume 1,68 eura  

a zrazené preddavky 2,13 eura. V decembri 2018 bol evidovaný na úrade práce. Zamestnanec nepožiadal 

o ročné zúčtovanie. Keďže dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 1 915,01 eura, má povinnosť podať daňové 

priznanie.  

  

Pri vyplnení daňového priznania bude postupovať nasledovne: 

 

Vypíše 1. stranu priznania na r.01 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa predtlače.  

Na  2. -3. strane vyplní V. oddiel  - výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti , kde  na r. 36 uvedie úhrn 

príjmov (t.j. sumu  3 807,35 eur). Vyplní tiež r.36a  (sumu 12,96 eur – príjmy z dohody)  na r. 37 uvedie úhrn 

povinného poistného zrazeného z príjmov v sume 471,54 , na r. 37a uvedie poistné na sociálne poistenie 

319,29 eur, na r.37b uvedie poistné na zdravotné poistenie v sume 152,25, na r.  38 sumu 3 335,81. 

Na r. 39 vyplní sumu 3 830,02 eura  a na  r. 43  sumu  3 335,81 eura (sumu do výšky základu dane z r.38).  Na 

r. 45 a 56 uvedie  nulu .  

Na strane 4.  vyplní  r. 70,  kde uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň,  t. j. sumu 45,47 (sumy sú uvedené 

v tlačive  „Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na 

vyživované deti za rok 2018“  na r. 07). Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku  (vo výške 

zrazených preddavkov na daň uvedených na r. 70 t. j. sumu  45,47 eura). 

Na str. 5  v VIII. oddiele vyznačí , že neuplatňuje postup podľa § 50. 

Na str. 6 v IX. oddiele  môže uviesť poznámku, že v 12/2018 bol evidovaný na úrade práce. 

Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh  2 (2 potvrdenia od zamestnávateľov). Vypíše dátum vyplnenia priznania 

a podpíše sa. 

Na str. 6 vypíše XI. oddiel - žiadosť  o  vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj, že chce preplatok vrátiť napr. 

poštovou poukážkou. Uvedie dátum a podpíše sa.  

 


