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Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za zdaňovacie obdobie roku 2022 

 

ZAMESTNANEC 

 

 
Pavol Zamestnaný mal v roku 2022 dvoch zamestnávateľov.  

U prvého zamestnávateľa pracoval v pracovnom pomere 10 mesiacov a mal vyplatený zdaniteľný príjem 6 460 
eur.  

Poistné a príspevky mal zrazené v úhrnnej sume 865,64 eura, z toho na:  
- zdravotné poistenie - 258,40 eura a  
- príspevky na sociálne poistenie - 607,24 eura.  

 
U tohto zamestnávateľa si podpisom v tlačive 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 - VYH36v20 (ďalej len „Vyhlásenie“) uplatňoval mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka (4 579,26 eura za rok 2022), a to sumu  381,81 eura, ktorá mesačne znižovala základ dane.   
Preddavky na daň mu prvý zamestnávateľ zrazil pri výplate mzdy vo výške 337,87 eura.  
 
U druhého zamestnávateľa pracoval jeden mesiac na dohodu, mal vyplatený príjem 125 eur. U tohto 
zamestnávateľa nepodpísal Vyhlásenie, t. j. neuplatnil si mesačne zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka.  

Poistné a príspevky mu boli zrazené v celkovej sume: 16,75 eura, z toho na:  
- zdravotné poistenie - 5 eur a 
- príspevky na sociálne poistenie - 11,75 eura.  

Preddavok na daň z príjmov FO zo ZČ  mu zamestnávateľ zrazil vo výške 20,57 eura. 

Od 1. decembra 2022 bol evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie.  

Zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ani 
jedného zo zamestnávateľov.  

Obaja zamestnávatelia mu vydali vyplnené tlačivo 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. 2022 (ďalej len „Potvrdenie“). 

Keďže jeho dosiahnutý zdaniteľný príjem (6 460 + 125 = 6 585 eur) za zdaňovacie obdobie roku 2022  je vyšší 
ako zákonom stanovený limit 2 289,63 eura, má povinnosť podať daňové priznanie.  

Pán Pavol nemá manželku ani dieťa, na ktoré by si uplatnil niektoré z tzv. daňových zvýhodnení.  

 
POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA: 

Pri vyplnení daňového priznania typ A pre fyzické osoby postupuje daňovník nasledovne: 

 



I. oddiel: ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 

Riadky 01 až 10 - uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače. 

 

V. oddiel: VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona) – v eurách 

Na riadku 34 uvedie svoj zdaniteľný príjem, ktorý poberal za celý rok 2022, t. j. sumu 6 585 eur. 

Na riadku 35 sumu 125 eur – príjmy z dohody.  

Na riadku 36 uvedie úhrn  povinného poistného, zrazeného z príjmov vo výške 882,39 eura, z toho:  
- na riadku 37 uvedie poistné na sociálne poistenie  618,99 eura  a  
- na riadku 38 uvedie poistné na zdravotné poistenie v sume 263,40 eura.  

Na riadku 39 vypočíta základ dane z príjmov podľa § 5 ods. 8 zákona (rozdiel súm v riadkoch 34 a 36) a uvedie 
sumu 5 702,61 eura.  

 

VI. oddiel: VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách 

Na riadku 40 uvedie sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 4 579,26 eura (platná pre rok 

2022) a tiež rovnakú sumu na riadku 43, keďže si neuplatňuje iné nezdaniteľné časti na zníženie základ dane.  

Na riadku 44 – uvedie základ dane 1 123,35 eura (rozdiel súm z riadku 39 a 43 ).  

Na riadku 45 – uvedie sumu dane  213,44 eura daň (19 % zo základu dane z riadku 44 v sume 1 123,35 eura).  

Na riadku 56 uvedie sumu dane 213,44 eura z riadku 45. 

Na riadkoch 58 a 64 uvedie sumu 213,44 eura.  

Na riadku 69  uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň zrazených obomi zamestnávateľmi vo výške 358,44 eura. 

Vyplní tiež riadok 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku v sume 145 eur. Tento preplatok na dani  mu 
bude vrátený na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania – viď XI. ODDIEL.  

 

VIII. oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona 

Daňovník uplatní postup podľa § 50 zákona (poukáže 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane na určený účel) 
nasledovne: 

Uvedie na riadku 83 sumu 4,27 eura (2 % zo zaplatenej dne z riadku 64). 

Na riadku 84 správne identifikačné údaje prijímateľa tohto podielu a jeho obchodné meno.  

Daňovník môže udeliť súhlas so zaslaním jeho údajov prijímateľovi zaškrtnutím príslušného políčka. 

 

IX. oddiel – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA 

Na mieste určenom pre osobitné záznamy môže uviesť poznámku, že od 1.12.2022 bol evidovaný na úrade práce 
v Evidencii uchádzačov o zamestnanie  (nie je to povinnosť). 

 

Na riadku 87 uvedie počet príloh 2 (kópie potvrdenia od oboch zamestnávateľov).  

Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa. 

 

  



XI. oddiel: ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO 

VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE 

Daňovník zaškrtne možnosť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku ...“ 

Následne uvedie spôsob vrátenia daňového preplatku (poštovou poukážkou), uvedie dátum a podpíše sa. 
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