Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A

Pavol Nezamestnaný bol v roku 2020 od 1.6.2020 do konca roka 2020 nezamestnaný. Od
januára do mája 2020 mal vyplácaný príjem 700 eur mesačne, poistné na zdravotné a sociálne
poistenie mu bolo zrážané vo výške 93,80 eur mesačne. Nakoľko si uplatnil nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka (367,85 eura mesačne), zamestnávateľ mu zrazil preddavky na
daň v sume 52,84 eura mesačne. Keďže dosiahol príjem vyšší ako 2 207,10 eura a nepožiadal
o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, má povinnosť podať daňové priznanie.
Pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov typu A bude postupovať nasledovne:
Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa
predtlače.
Na 2. a 3. strane vyplní V. oddiel - výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na
r. 36 uvedie príjem vo výške 3 500 eur, ktorý v roku 2020 dosiahol (t. j. sumu 700 x 5 = 3 500
eur).
Na r. 37 uvedie sumu 469,00 (zrazené poistné).
Na r. 37a uvedie poistné na sociálne poistenie v sume 327,08 eura a na r. 37b poistné na
zdravotné poistenie v sume 141,92 eura podľa údajov z r. 02a a 02b Potvrdenia o zdaniteľných
príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch... za rok 2020 vystaveného
zamestnávateľom.
Na riadku 38 uvedie základ dane 3 031 eur. Nakoľko má nárok na plnú sumu nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka, na riadku 39 uvedie sumu 4 414,20 eura.
Na r. 43 uvedie sumu 3 031 (sumu do výšky základu dane z r. 38) a na r. 45 vyplní výšku
daňovej povinnosti nulu.
Nulu uvedie aj na r. 56, r. 58 a r. 64 z dôvodu, že daň na r. 45 je nula.
Na strane 4 na r. 69 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri
vyplatení odmeny, t. j. sumu 264,20 eura (je uvedená v tlačive „Potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch ... za rok 2020“ na r. 04).
Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 264,20 eura (vo výške zrazených
preddavkov na daň uvedených na r. 70)
Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí , že neuplatňuje postup podľa § 50.
Na str. 6 v IX. oddiele môže uviesť poznámku, že od 1.6.2020 bol evidovaný na úrade práce.
Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh 1 (potvrdenie od zamestnávateľa). Vypíše dátum vyplnenia
priznania a podpíše
sa.
Na str. 6 v XI. oddiele – žiadosť o vrátenie daňového preplatku vyznačí v príslušnom
zaškrtávacom políčku, že žiada o vrátenie daňového preplatku a vyznačí spôsob vrátenia
preplatku (napr. poštovou poukážkou). Na žiadosti o vrátenie daňového preplatku uvedie
dátum a podpíše sa.

