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Najzávažnejšie zmeny v tlačive daňového priznania  k dani z príjmov fyzickej osoby typ B 
 
 
 
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
(§ 5 zákona) 
S účinnosťou od 01. januára 2017 zanikla povinnosť daňovníka zvýšiť si základ dane podľa § 5 ods. 9 zákona 
účinného do 31. decembra 2010 v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona. Z tohto dôvodu sa vypustil odkaz 11  
a poznámka pod čiarou k tomuto odkazu. Daňovník v riadku 36 nebude zvyšovať základ z dôvodu porušenia 
podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31. decembra 2010 v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona. 
 
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ 
SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU 
(§ 6 zákona) 
Vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona 
sa pod tabuľkou č. 1 vypustila časť, v ktorej daňovníci, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia začali alebo 
skončili podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a daňovníci, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 
začali alebo skončili poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, vyznačovali počet 
mesiacov vykonávania činnosti, resp. poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  
v  zdaňovacom období. 
V riadku 51 vľavo sa doplnilo označenie roka „2016“ a sprístupnila sa možnosť pre vyplnenie daňovej straty  
za zdaňovacie obdobie roka 2016. 
 
IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona 
Z dôvodu ukončenia účinnosti uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona  
k 31. decembru 2016 bola v riadku 75 pôvodná textová časť nahradená textovou časťou k riadku 76 tlačiva DP 
FO typ B za rok 2016. Daňovník zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 
zákona (preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie) uplatňuje v riadku 75. Riadok 76 
zostal zachovaný, neobsahuje však textovú časť a  nevypĺňa sa.  
Nadväzne na legislatívnu zmenu – zavedenie osobitného základu dane podľa § 51e zákona bola zmenená 
textová časť a algoritmus výpočtu sumy v riadku 105. V riadku 105 sa uvádza daň (daňová povinnosť)  
zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona, z osobitného základu dane podľa § 7 zákona a z osobitného 
základu dane podľa § 51e zákona. 
 
XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona 
V  riadku 135 sa zmenil popis riadku a upravil formát uvádzania údaju IČO. Daňovník IČO uvádza vo formáte 
dvanástich za sebou nasledujúcich polí bez ich ďalšieho členenia, pričom údaj sa zarovnáva vpravo. Nepoužité 
polia zostávajú prázdne a nedopĺňa sa do nich číslo nula. Uvedené je spresnené v novom doplnenom odkaze 
k poznámke pod čiarou 34.   
 
PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu 
dane podľa § 51e zákona 
V nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2017 – zavedenie osobitného základu dane podľa  
§ 51e zákona sa doplnila nová Príloha č. 2, v ktorej sa vypočíta daň z osobitného základu dane podľa § 51e 
zákona. Zároveň sa v Prílohe č. 2 zamedzuje  dvojitému zdaneniu príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu 
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dane podľa § 51e zákona. Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona uvedená v riadku 28 Prílohy č. 2 
sa následne prenesie do riadku 105 v IX. oddiele.  
Príloha – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, v tlačive DP FO typ B za rok 2016 
označená ako Príloha č. 2 bola prečíslovaná a v tlačive DO FO typ B je označená ako Príloha č. 3. 
 
PRÍLOHA č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 
V dôsledku legislatívnej zmeny týkajúcej sa zdaňovania podielov na zisku sa v Prílohe č. 3 vypustil riadok 08, 
v ktorom sa na účely zdravotného poistenia uvádzali podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie  
do 31. decembra 2003, ktoré ak boli vyplatené do konca roku 2016 sa zahŕňali medzi ostatné príjmy podľa § 8 
zákona.  
V dôsledku vypustenia riadku 08 sa prečíslovali pôvodné riadky 09 až 16 na riadky 08 až 15.  
 
Poznámka: Prišlo k formálnej úprave textovej časti v niektorých riadkoch a k formálnej úprave textov v niektorých 
poznámkach pod čiarou, ako i k vypusteniu, resp. doplneniu niektorých odkazov k poznámkam pod čiarou  a k ich 
prečíslovaniu.  

 
 


