
Jozef Kováčik, ktorý je umelcom podľa autorského zákona,  dosiahol v roku 2021 tieto príjmy: 

1. za vystúpenia na kultúrnych podujatiach 5 000 eur, z ktorých bola daň zrazená zrážkou vo výške 931 

eur, 

2. za ďalšie vystúpenia na koncertoch vo výške 40 000 eur, z ktorých nebola daň zrazená zrážkou, 

nakoľko umelec podpísal s organizátorom koncertov dohodu o nezrážaní dane zrážkou, 

3. za použitie nahrávok podľa licenčnej zmluvy v sume 6 000 eur, z ktorých nebola daň zrazená zrážkou 

z dôvodu uzatvorenia zmluvy o nezrážaní dane zrážkou. 

Jozef Kováčik uplatňuje v roku 2021 paušálne výdavky, a to aj pri príjme z podania umeleckého výkonu, ako aj 

pri príjme z použitia umeleckého výkonu. V roku 2021 zaplatil poistné na sociálne a zdravotné poistenie v sume 

3 010,56 eura, z toho 2 093,28 eura na sociálne poistenie a 917,28 eura na zdravotné poistenie. Jozef Kováčik 

nie je poberateľom starobného dôchodku a uplatňuje poukázanie 2 % dane občianskemu združeniu.  

Do daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je p. Kováčik povinný priznať tieto príjmy: 

1. príjem z podania umeleckého výkonu vo výške 40 000 eur ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

zákona o dani z príjmov 

2. príjem z použitia umeleckého výkonu vo výške 6 000 eur. 

 

V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B vypĺňa tieto riadky: 

Strana 1: Na riadku 01 vyplní daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené daňovým úradom, v časti „Druh 

daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie" a doplní rok 2021, za ktorý sa podáva daňové 

priznanie, ak vyplňuje daňové priznanie v papierovej forme. Na riadku 03 vyplní SK NACE podľa vyhlášky 

Štatistického úradu SR. V kolónke „Hlavná prevažná činnosť“ uvedie názov činnosti, z ktorej dosiahol najvyšší 

príjem. Ďalej doplní podľa predtlače osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje 

telefónne číslo a emailovú adresu, tieto údaje však nie sú povinné. 

Strana 3, VI. oddiel, tabuľka č. 1: Do stĺpca „Príjmy“ vyplní sumu 40 tis. eur na riadku 5 a 10 a sumu 6 tis. eur 

na riadku 12 a 13. Do stĺpca „Výdavky“ vyplní sumu 23 010,56 eura na riadku 10 (t. j. 60 % z príjmu 40 000 eur, 

najviac však 20 000 eur + zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie v sume 3 010,56 eura) a sumu 3 

600 eur (t. j. 60 % z príjmu 6 000 eur) na riadku 12 a 13.  

Strana 4: Keďže p. Kováčik spĺňa v roku 2021 podmienky pre mikrodaňovníka, krížikom vyznačí na strane 4 

v prvom riadku, že spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov. Ďalej 

v treťom riadku krížikom vyznačí, že uplatňuje paušálne výdavky, a to aj pri príjme z podania umeleckého výkonu 

(podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona), ako aj pri príjme z použitia umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona). Ďalej vo 

štvrtom riadku vyplní sumu zaplateného poistného na sociálne a zdravotné poistenie 3 010,56 eura.  

Na riadkoch 39 a 40 doplní príjmy a výdavky z riadku 10 tabuľky č. 1 a na riadku 41 uvedie základ dane z príjmov 

z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov vo výške 

16 989,44 eura. Tento základ dane uvedie aj na riadku 45. 

 

Strana 5: Na riadku 55 vyplní základ dane z príjmov z podania umeleckého výkonu v sume 16 989,44 eura. 

Tento základ dane uvedie aj na riadku 57. Na riadku 58 vyplní príjmy z použitia umeleckého výkonu 6 000 eur a 

na riadku 59 paušálne výdavky z príjmov z použitia umeleckého výkonu 3 600 eur (čo predstavuje 60 % zo 

6000). Na riadku 60 napíše základ dane z príjmov z použitia umeleckého výkonu 2400 eur. Tento základ dane 

napíše aj na riadku 65, ktorý sa už nachádza na strane 6. 



Strana 8, IX oddiel: Na riadok 72 uvedie základ dane z príjmov z podania umeleckého výkonu 16 989,44 eura, 

na riadku 73 si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 511,43 eura. Túto nezdaniteľnú 

časť základu dane uvedie aj na riadku 77.   

Na riadku 80 uvedie základ dane z príjmov z použitia umeleckého výkonu vo výške 2 400 eur a na riadku 81 daň 

vypočítanú zo základu dane 2 400 eur sadzbou dane 19 %, čo predstavuje daň vo výške 456 eur. Túto daň 

uvedie aj na riadku 90.  

 

Strana 9:  Na riadku 91 daňovník uvedie zostatok neuplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 

vo výške 4 511,43 eura a na riadku 92 základ dane z príjmov z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 

písm. a) zákona o dani z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, teda sumu 12 478,01 

eura (16 989,44 – 4 511,43). Tento základ dane napíše aj na riadok 94. 

Na riadok 95 napíše sumu celkových zdaniteľných príjmov z podania umeleckého výkonu dosiahnutých v roku 

2021, vrátane tých príjmov, ktoré boli zdanené zrážkou, teda sumu 45 000 eur (40 000 + 5 000). 

Na riadku 96 uvedie sumu daňovej povinnosti vo výške 1 871,70 eura vypočítanú sadzbou dane 15 % zo základu 

dane z príjmov z podania umeleckého výkonu. Túto sumu daňovej povinnosti uvedie aj na riadku 105. 

Na riadku 106 uvedie nulu, aj na riadku 115 uvedie nulu. 

Na riadku 116 uvedie celkovú daňovú povinnosť, a to jednak zo základu dane z príjmov z podania umeleckého 

výkonu, ako aj zo základu dane z použitia umeleckého výkonu, teda sumu 2 327,70 eura (1 871,70 + 456). Túto 

sumu celkovej daňovej povinnosti uvedie aj na strane 10 na riadku 118, 124. Na riadku 135 uvedie sumu 

daňovej povinnosti na úhradu, teda sumu 2 327,70 eura. 

Strana 12, XII. oddiel: Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplní na riadku 151 sumu dane na 

poukázanie neziskovej organizácii, čo predstavuje 46,55 eura (t. j. 2 % z dane uvedenej na riadku 124, pričom 

suma sa zaokrúhľuje matematicky). Ďalej vyplní na riadku 152 údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane, 

ktorého si p. Kováčik vybral zo zoznamu prijímateľov, a to IČO prijímateľa a obchodné meno (názov) prijímateľa. 

Ak podáva daňové priznanie v papierovej forme, je povinný vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na 

strane 12 aj podpísať. 

Ak p. Kováčik súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje (meno, 

priezvisko a adresa trvalého pobytu), je povinný na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním 

údajov, teda v políčku vyznačiť „x“. 

Strana 13: Uvedie počet príloh 3, ktoré sú súčasťou daňového priznania a vypíše dátum podania priznania. 

Daňové priznanie podávané v papierovej forme je potrebné podpísať. 

Príloha č. 3: Na r. 11 vyplní sumu zaplateného poistného na sociálne poistenie 2 093,28 eura a na riadku 13 

vyplní sumu zaplateného poistného na zdravotné poistenie 917,28 eura. Keďže táto suma 917,28 eura 

predstavuje zaplatené preddavky na zdravotné poistenie, uvedie ju aj na riadku 14. Na prílohe č. 3 je potrebné 

uviesť aj dátum. Ak je daňové priznanie podávané v papierovej forme, je potrebné prílohu č. 3 aj podpísať. 


