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1. oddiel       Úvodné ustanovenie 

 
Ustanovenie § 32 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje, kedy správca dane pri podaní dodatočného 
daňového priznania neuplatní postup podľa § 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „daňový poriadok“) [do 31.12.2011 postup podľa § 35 a 35b zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov] a tiež podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov 
(ďalej len „ročné zúčtovanie“).  

 
Správca dane neuplatní postup podľa § 155 a 156 daňového poriadku  pri podaní: 

� dodatočného daňového priznania za zomrelého daňovníka –  § 32 ods. 8 zákona o dani 
z príjmov;  

� dodatočného daňového priznania z dôvodu spätného priznania dôchodku – § 32 ods. 11 
zákona o dani z príjmov;  

� dodatočného daňového priznania z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne 
zaplatených výdavkov – § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov.  

 
Správca dane neuplatní postup podľa § 155 a 156 daňového poriadku  ani v prípade 

uvedenom v § 40 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j.  v prípade podania daňového priznania 
alebo dodatočného daňového priznania zamestnancom, ktorému zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), neuviedol v doklade podľa § 39 ods. 5 zákona o 
dani z príjmov správne údaje.   
 
 
2. oddiel       Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníka 
 
Podľa ust. § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov osoba podľa osobitného predpisu (s odkazom na 
§ 35 Zákonníka práce) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov zahrnie do úhrnu 
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové 
priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka 
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vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo 
závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná 
podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade 
neuplatní postup podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 155 a 156 daňového poriadku 
zákona o správe daní a poplatkov). 
 
  Ust. § 35 ods. 1 Zákonníka práce vymedzuje, že peňažné nároky zamestnanca jeho 
smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové 
nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v 
čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak takýchto osôb niet. 

 
Podľa ust. § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov  daňové priznanie za zomrelého daňovníka 

podáva dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody 
dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane.  
 

Osoba, na ktorú prešli mzdové nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka 
práce alebo dedič, pri podaní daňového priznania za zomrelého daňovníka zahrnie do úhrnu 
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka aj tie zdaniteľné príjmy zo 
závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vyplatil tejto osobe.  

 
Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane 

môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred 
uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania. V rovnakej lehote podáva daňové 
priznanie za zomrelého daňovníka osoba podľa osobitného predpisu. 

 
Ak budú uvedenej  osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti až  po podaní daňového 

priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Ak 
bude dodatočné daňové priznanie podané len z tohto dôvodu, správca dane neuplatní postup 
podľa § 155 a 156 daňového poriadku, t.j.  neuloží pokutu a nevyrubí sankčný úrok.  
 
Príklad č. 1: 
Daňovník zomrel  18. júna 2012. Zamestnávateľ  v súlade s ust. § 35 Zákonníka práce vyplatil 
manželke, ktorá s ním žila v domácnosti, mzdu za odpracované dni mesiaca jún 2012. Vdova po 
zomrelom daňovníkovi je povinná podať do 18. septembra 2012 daňové priznanie za zomrelého 
daňovníka, v ktorom uvedie okrem príjmov, ktoré mu boli vyplatené za január až máj 2012 aj 
mzdu za odpracované dni júna, ktorú zamestnávateľ vyplatil jej. V novembri 2012 vyplatí 
zamestnávateľ vdove  náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Vdova po zomrelom 
daňovníkovi je povinná v lehote do konca  mesiaca nasledujúceho po vyplatení príjmu (§ 16 
daňového poriadku), t.j.  do konca decembra 2012 podať za zomrelého daňovníka dodatočné 
daňové priznanie, do ktorého uvedie okrem už priznaných príjmov zomrelého daňovníka aj 
vyplatenú náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Správca dane v tomto prípade v súlade 
s ust. § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov  nevyrubí sankcie podľa § 155 a 156 daňového 
poriadku.   
 
 
3. oddiel       Dodatočné daňové priznanie podané  z dôvodu spätného priznania dôchodku 
 

Podľa ust. § 32 ods. 11 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorému bol spätne priznaný 
dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho 
zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto 
zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si 
za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak 



 3 

daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa 
osobitného predpisu (s odkazom na § 155 a 156 daňového poriadku). 

 
Legislatívna skratka dôchodok je uvedená v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov a zahŕňa 

starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného 
dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu 
alebo výsluhový dôchodok (s odkazom na zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

 
Ak je daňovníkovi spätne priznaný jeden z uvedených dôchodkov k začiatku 

bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo začiatku zdaňovacích období 
predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné 
daňové priznanie a to bez ohľadu na to, či za uvedené zdaňovacie obdobia podal daňové 
priznanie alebo mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie. 

  
Pre povinnosť podať za predchádzajúce zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie 

z dôvodu spätného priznania dôchodku je rozhodujúce, či bol dôchodok spätne priznaný 
k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. k 01.01. príslušného kalendárneho roka. 
 
Príklad č. 2: 
Daňovník podal za zdaňovacie obdobie roku 2010 a 2011 daňové priznanie, do ktorého uviedol 
čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti a čiastkový základ dane z príjmov 
z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu. Pri vyčíslení daňovej povinnosti 
uplatnil v obidvoch zdaňovacích obdobiach nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa 
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V máji 2012 bol daňovníkovi spätne priznaný 
starobný dôchodok od 15.05.2010. Za zdaňovacie obdobie roku 2010 daňovník nie je povinný 
podať dodatočné daňové priznanie, pretože mu dôchodok nebol spätne priznaný k začiatku 
zdaňovacieho obdobia roku 2010. Za zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovník podá v lehote do 
konca júna 2012 dodatočné daňové priznanie, pretože k začiatku zdaňovacieho obdobia roku 
2011 mu bol dôchodok spätne priznaný. V osobitných záznamoch uvedie, že dodatočné daňové 
priznanie podáva z dôvodu spätne priznaného dôchodku. Daňovníkovi nebude pri podaní 
dodatočného daňového priznania vyrubená sankcia podľa § 155 a 156 daňového poriadku.  
 
Príklad č. 3: 
Daňovník mal za  zdaňovacie obdobie roku 2010 a 2011 vykonané ročné zúčtovanie. 
Zamestnávateľ daňovníkovi pri vykonaní ročného zúčtovania uplatnil nezdaniteľnú časť základu 
dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov vo výške 4 025,70 € (rok 
2010), resp. 3 559,30 € (rok 2011). V  júni 2012 bol daňovníkovi spätne od 02.01.2010  priznaný 
starobný dôchodok. Za zdaňovacie obdobie roku 2010 daňovník nie je povinný podávať 
dodatočné daňové priznanie, pretože mu dôchodok nebol spätne priznaný k začiatku 
zdaňovacieho obdobia roku 2010. Za zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovník podá dodatočné 
daňové priznanie, pretože k začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2011 mu bol dôchodok spätne 
priznaný. Daňové priznanie podá ako dodatočné a to aj napriek skutočnosti, že za rok 2011 
nepodal daňové priznanie, ale mal vykonané ročné zúčtovanie, ktoré sa v súlade s ust. § 32 ods. 
9 zákona o dani z príjmov považuje za daňové priznanie. V osobitných záznamoch uvedie, že 
dodatočné daňové priznanie podáva z dôvodu spätne priznaného dôchodku.  Dodatočné daňové  
priznanie podá daňovník do konca mesiaca nasledujúceho po zistení tejto skutočnosti t.j. v lehote 
ustanovenej v daňovom poriadku. Správca dane nevyrubí daňovníkovi sankcie podľa § 155 a 156 
daňového poriadku.  
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Príklad č. 4: 
Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2011 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti 
podľa § 5 zákona o dani z príjmov, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o 
dani z príjmov. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uplatňoval daňovníkovi pri výpočte 
zdaniteľnej mzdy 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Daňovník za zdaňovacie 
obdobie roku 2011 v rozpore so zákonom o dani z príjmov nepodal daňové priznanie ani 
nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V máji 2012 (teda po lehote na 
podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku  2011) bol zamestnancovi spätne 
priznaný starobný dôchodok k 15.06.2010. Akým spôsobom daňovník vysporiada svoju daňovú 
povinnosť za zdaňovacie obdobie roku 2011 po spätnom priznaní starobného dôchodku 
k začiatku tohto zdaňovacieho obdobia?  
Predpokladom podania dodatočného daňového priznania daňovníkom s príjmami zo závislej 
činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov za príslušné  zdaňovacie obdobie je to, že daňovník 
mal za toto obdobie vykonané ročné zúčtovanie alebo mal podané daňové priznanie podľa § 32 
zákona o dani z príjmov. 
Keďže daňovník dosiahol   zdaniteľné príjmy presahujúce ½ nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka a nepožiadal za zdaňovacie obdobie roku 2011 o vykonanie ročného zúčtovania, bol 
povinný podať daňové priznanie. Toto priznanie malo byť podané podľa skutkového stavu 
platného v lehote na podanie daňového priznania aj s uplatnením nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka podľa § 11 zákona o dani z príjmov. Daňovník je povinný podať daňové 
priznanie  a keďže ho podá oneskorene (po lehote na jeho podanie),  správca dane vyrubí 
sankcie podľa daňového poriadku. Následne daňovník podá dodatočné daňové priznanie, 
v ktorom si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 zákona o dani z príjmov 
neuplatní. V osobitných záznamoch uvedie, že dodatočné daňové priznanie podáva z dôvodu 
spätne priznaného dôchodku. Dodatočné daňové priznanie podá daňovník do konca mesiaca 
nasledujúceho po zistení tejto skutočnosti, t.j. v lehote ustanovenej v daňovom poriadku. Správca 
dane pri posudzovaní podaného dodatočného daňového priznania neuplatní postup podľa § 155 
a 156 daňového poriadku. Ak by daňovník pred podaním dodatočného daňového priznania 
nepodal  daňové priznanie, správca dane ho na jeho podanie vyzve a následne uloží sankcie 
podľa daňového poriadku za oneskorené podanie daňového priznania. Rovnako správca dane 
vyzve daňovníka aj v prípade, ak by podal daňové priznanie (nie dodatočné) bez uplatnenia 
nezdaniteľnej časti základu dane. 
 
 
4. oddiel       Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov,     

          resp. dodatočne zaplatených výdavkov  
 

Podľa ust. § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov ak daňovník po skončení podnikania 
alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov) 
dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito 
činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na 
tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za 
zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo 
prenájom (§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo 
dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú 
samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa 
osobitného predpisu (s odkazom na § 155 a 156 daňového poriadku). Ak je pre daňovníka 
výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, 
v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj 
daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z 
príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 
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 S účinnosťou od 01.01.2013 (zákon č. 395/2012 Z.z.) bolo ust. § 32 ods. 12 zákona o 
dani z príjmov doplnené a posledná veta tohto ustanovenia znie: 

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane 
(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, 
alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti 
s príjmami podľa § 6 až 8 . 
 
Daňovník, ktorý skončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom a: 
� dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo  
� dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto 
činnosti  

môže v súlade s ust. § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov postupovať dvomi spôsobmi, a to: 
� buď o prijaté sumy zvýši príjmy alebo o zaplatené sumy zvýši daňové výdavky za to 

zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo 
prenájom alebo 

� ak je to pre daňovníka výhodnejšie, zahrnie tieto prijaté a zaplatené sumy do základu dane za 
to zdaňovacie obdobie, v ktorom ich prijal alebo zaplatil.  

Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, 
v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom len z dôvodu 
zvýšenia príjmov o prijaté sumy, resp. zvýšenia  daňových výdavkov o zaplatené sumy, správca 
dane nevyrubí sankcie podľa § 155 a 156 daňového poriadku.  
 
Príklad č. 5: 
Daňovník vykonával činnosť sprostredkovateľa podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní 
poistenia a sprostredkovaní zaistenia v znení neskorších predpisov a dosahoval príjmy podľa § 6 
ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.  K 01.05.2011 výkon tejto činnosti ukončil a zamestnal 
sa. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti za 
zdaňovacie obdobie roku 2011 uplatňoval daňovník výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 
10 zákona o dani z príjmov. Pri skončení činnosti neevidoval žiadne nespotrebované zásoby 
a pohľadávky a  základ dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov neupravoval.   Pri 
podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2011 vyčíslil čiastkový základ dane 
podľa § 5 zákona o dani z príjmov  a čiastkový základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov. 
V septembri 2012 boli daňovníkovi doplatené v súlade so zmluvou, na základe ktorej vykonával 
v roku 2011 a predchádzajúcich sprostredkovanie, príjmy vo výške 500 €. Zo zmluvy je zrejmé, 
že výška týchto príjmov je závislá na dĺžke trvania daňovníkom uzatvorených poistných zmlúv 
a pri skončení činnosti daňovník nevedel vyčísliť výšku  pohľadávky  voči poisťovni vyplývajúcu 
zo zmluvy. Daňovník sa rozhodol, že o uvedené príjmy zvýši zdaniteľné príjmy za zdaňovacie 
obdobie, v ktorom skončil činnosť a do konca októbra 2012 podal dodatočné daňové priznanie, 
v ktorom zvýšil pôvodne priznané príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov  
o sumu 500 € a vyčíslil z týchto príjmov výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o 
dani z príjmov. V mieste pre osobitné záznamy uviedol, že dodatočné daňové priznanie podáva 
z dôvodu uvedeného v § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov.  Správca dane nevyrubí daňovníkovi 
sankcie podľa § 155 a 156 daňového poriadku.  
 
Príklad č. 6: 
V tomto príklade vychádzame z obdobnej situácie ako v predchádzajúcom príklade. Daňovník 
vykonával činnosť sprostredkovateľa podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia 
a sprostredkovaní zaistenia v znení neskorších predpisov a dosahoval príjmy podľa § 6 ods. 2 
písm. d) zákona o dani z príjmov.  K 01.05.2011 výkon tejto činnosti ukončil a požiadal 
o priznanie starobného dôchodku. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti uplatňoval výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, 
zabezpečenie a udržanie príjmov a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Pri skončení inej 
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samostatnej zárobkovej činnosti upravil základ dane v súlade s ust. § 17 ods. 8 zákona o dani 
z príjmov.  V decembri  2012 boli daňovníkovi doplatené v súlade so zmluvou, na základe ktorej 
vykonával v roku 2011 a predchádzajúcich sprostredkovanie, príjmy vo výške 1 000 €. Zo zmluvy 
je zrejmé, že výška týchto príjmov je závislá na dĺžke trvania daňovníkom uzatvorených 
poistných zmlúv a pri skončení činnosti daňovník nevedel vyčísliť výšku pohľadávky voči 
poisťovni vyplývajúcu zo zmluvy. V priebehu roka 2012 daňovník nepoberal žiadne iné 
zdaniteľné príjmy, len príjem vyplatený poisťovňou. V súlade s ust. § 32 ods. 12 zákona o dani z 
príjmov sa daňovník rozhodol, že príjem, ktorý obdržal v roku 2012 a ktorý  súvisí 
s vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti pre poisťovne, ktorej vykonávanie skončil v roku 
2011, zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2012, pretože tento postup je pre 
neho výhodnejší. Hoci daňovník nie je v súlade s ust. § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov 
povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2012 daňové priznanie, rozhodne sa, že ho podá.  
V daňovom priznaní uvedie daňovník príjem vo výške 1 000 €, ktorý zaradí medzi ostatné príjmy, 
konkrétne medzi iné ostatné príjmy. Keďže jeho príjmy sú menej ako 50 %  sumy nezdaniteľnej 
časti základu dane  podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (za rok 2012 je to suma 
1 822,37 €), daň sa v súlade s ust. § 46 zákona o dani z príjmov nevyrubí a neplatí. Ak by 
daňovník daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012 nepodal, jeho postup by nebol 
v rozpore so zákonom o dani z príjmov.  
 
Poznámka: 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov je daňovník, ktorý  účtuje 
v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14 
zákona o dani z príjmov povinný v zdaňovacom období,  v ktorom dochádza k skončeniu 
podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu upraviť základ dane o cenu 
nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) zákona 
o dani z príjmov a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých 
úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, a výšku 
pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 
19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov a o pomernú výšku 
nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. Pri ďalšom predaji 
nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú 
boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu 
dane.  
 

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov  podľa § 6 ods. 10 zákona o 
dani z príjmov je povinný v súlade s ust. § 17 ods. 8 písm. c) zákona o dani z príjmov 
v zdaňovacom období,  v ktorom dochádza k skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej 
činnosti alebo prenájmu upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku 
pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) zákona o dani z 
príjmov. 
 

Ak daňovník pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo 
prenájmu evidoval pohľadávky, resp. záväzky, ale v rozpore s ust. § 17 ods. 8 zákona o dani z 
príjmov o hodnotu pohľadávok, resp. záväzkov základ dane neupravil, nemôže pri inkase príjmu, 
resp. úhrade výdavku aplikovať ustanovenie § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Rovnako 
vyššie uvedené platí aj v situácii, keď daňovník  síce pohľadávky, resp. záväzky pri skončení 
podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu neevidoval, ale v súlade 
s postupmi účtovania a § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov ich evidovať mal. 
 
Príklad č. 7: 
Daňovník – živnostník v roku 2011 skončil živnosť. Pri skončení podnikania evidoval daňovník 
pohľadávku vo výške 1 200 €, ktorú však v rozpore s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o dani z 
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príjmov nezahrnul do základu dane pri skončení podnikania. V roku 2012 dlžník pohľadávku 
daňovníkovi uhradil. V tomto prípade nemôže daňovník aplikovať ustanovenie § 32 ods. 12 
zákona o dani z príjmov a rozhodnúť sa, či uvedený príjem zahrnie do základu dane 
v zdaňovacom období roka 2011 (t.j. v zdaňovacom období, v ktorom skončil podnikanie) 
podaním dodatočného daňového priznania, pri podaní ktorého by správca dane nevyrubil 
sankcie podľa § 155 a 156 daňového poriadku  alebo uvedený príjem zdaní v zdaňovacom 
období  roka 2012, t.j. v roku,  v ktorom ho obdržal. Daňovník je povinný podať dodatočné 
daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2011, a to do konca mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom zistil nesprávne aplikovanie § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to bez 
ohľadu na skutočnosť, kedy bola pohľadávka uhradená. Správca dane v súvislosti s podaným 
dodatočným priznaním uplatní postup podľa § 155 a 156 daňového poriadku. 
  

Rovnaký postup, ako uplatní daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú 
zárobkovú činnosť alebo prenájom pri prijatí príjmov alebo zaplatení výdavkov, uplatní 
� do 31.12.2012 aj daňovník, ktorý je povinný vrátiť príjmy (nie doplatiť výdavky),  ktoré 

zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani 
z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Túto možnosť nemá daňovník, ktorý 
je povinný vrátiť príjmy zo závislej činnosti, ktoré v predchádzajúcich zdaňovacích 
obdobiach zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 zákona 
o dani z príjmov.   

 
Príklad č. 8: 
Daňovník v roku 2011 dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného 
majetku. Príjem z predaja nespĺňal podmienky oslobodenia vymedzené v § 9 zákona o dani z 
príjmov  a daňovník príjem vo výške 120 000 € zaradil medzi príjmy z prevodu nehnuteľností – § 
8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a   uviedol ho v daňovom priznaní za zdaňovacie 
obdobie roku 2011. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z predaja nehnuteľnosti 
uplatnil výdavky vo výške 100 000 €. V roku 2012 vyšlo najavo, že predávaná nehnuteľnosť mala 
vadu, na ktorú  predávajúci kupujúceho neupozornil a kupujúci si uplatnil právo na zľavu 
z dojednanej ceny vo výške 5 000 €. V júni 2012 daňovník – predávajúci vrátil kupujúcemu sumu 
5 000 €. Do konca júla podal daňovník dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 
2011, v ktorom znížil príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov z pôvodnej sumy 
120 000 € na sumu 115 000 €, a tým znížil čiastkový základ dane z ostatných príjmov.    
 
� od 01.01.2013 aj daňovník, ktorý je povinný vrátiť príjmy, ktoré zahrnul do základu dane 

(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov  v 
predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, alebo ktorý je povinný  dodatočne zaplatiť  
výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa 
§ 6 až 8 zákona o dani z príjmov. 

 
Príklad č. 9: 
Daňovník podal za zdaňovacie obdobie roku 2012 daňové priznanie k dani z príjmov fyzických 
osôb, v ktorom vykázal čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani 
z príjmov) a čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov). 
V septembri 2013 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia  za rok 2012, 
ktorý mu vznikol z titulu poberania príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zaplatený 
nedoplatok je v súlade s ust. § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov výdavkom. Daňovník sa 
v súlade s ust. § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov môže rozhodnúť, či tento výdavok uplatní pri 
vyčíslení základu dane z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období roka 
2013 alebo roka 2012. Keďže v roku 2013 už príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov 
nepoberá, rozhodne sa, že podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012, 
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v ktorom uplatní zaplatený nedoplatok na zdravotnom poistení ako výdavok na dosiahnutie 
príjmu podľa § 8 zákona o dani z príjmov.  
 
 
5. oddiel       Dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania  

          preddavkov na daň 
 

Podľa ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý 
nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, alebo mu 
nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, a 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38 zákona o dani 
z príjmov, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie 
podľa osobitného predpisu,  pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 zákona o dani z 
príjmov sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie. 
 

Ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje, kedy po vykonaní ročného 
zúčtovania daňovník podané daňové priznanie považuje za opravné, resp.  dodatočné. Citované 
ustanovenie nepriamo vymedzuje aj to, kedy sa daňové priznanie  podané po vykonaní ročného 
zúčtovania nepovažuje za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a daňovníkom podané 
daňové priznanie sa považuje za daňové priznanie oneskorene podané. 

 
Daňovník pri podaní daňového priznania po vykonanom ročnom zúčtovaní neaplikuje 

ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov v tých prípadoch, ak bol povinný podať daňové 
priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu vznikla povinnosť podať 
daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ide najmä o prípady: 
� ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie  zdaniteľné príjmy len podľa § 5 zákona o dani 

z príjmov, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, 
a tieto mu: 
� plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane 

podľa § 48 zákona o dani z príjmov; 
� plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani 

z príjmov; 
 

� ak daňovník poberal v zdaňovacom období: 
�  príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od viacerých zamestnávateľov a 

zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady 
od každého zamestnávateľa;  

 
Príklad č. 10: 
Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2011 zdaniteľné príjmy podľa § 5 
zákona o dani z príjmov zdaňované preddavkovým spôsobom od dvoch zamestnávateľov – 
zamestnávateľa A a B. Oboch týchto zamestnávateľov požiadal v rozpore s ust. § 38 zákona o 
dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadostiach o vykonanie ročného 
zúčtovania, ktoré predložil každému zo zamestnávateľov uviedol, že nemal iného 
zamestnávateľa.  Obaja zamestnávatelia nezávisle od seba vykonali na základe žiadosti 
ročné zúčtovanie.  Daňovník je v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov 
povinný podať daňové priznanie. Podané daňové priznanie nie je opravné, resp. dodatočné 
a ak ho daňovník podá po 31.03.2011, správca dane vyrubí sankcie podľa § 155 a 156 
daňového poriadku.  
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� iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov  vrátane príjmov, 
z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pri ktorých daňovník uplatní 
postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov. 

 
Príklad č. 11: 
Daňovník požiadal svojho zamestnávateľa v lehote do 15.02.2012 o vykonanie ročného 
zúčtovania. Zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie vykonal a  vo výplate za mesiac marec 2012 
mu vyplatil preplatok dane. V auguste 2012 daňovník zistil po konzultácii s daňovým 
poradcom, že jeho príjem z predaja bytu nadobudnutého dedením po tete, ktorý dosiahol 
v roku 2011, nie je oslobodený od dane. Daňovník je v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b) 
zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie. Podané daňové priznanie nie je 
opravné, resp. dodatočné, a keďže ho daňovník podá po 31.03.2012, správca dane vyrubí 
sankcie podľa § 155 a 156 daňového poriadku.  

 
Ak podá po vykonaní ročného zúčtovania daňové priznanie daňovník, ktorý nebol 

povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu 
nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov, 
považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a  vykonané 
ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie. Uvedené platí bez ohľadu na to, či 
daňovník v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní vyčísli nižšiu daňovú povinnosť ako 
mu bola vyčíslená pri vykonaní ročného zúčtovania alebo vyčísli daňovú povinnosť vyššiu. 
 
Príklad č. 12: 
Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2011 zdaniteľné príjmy podľa § 5 
zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov – zamestnávateľa A a B. Iné zdaniteľné 
príjmy v priebehu roka 2011 nepoberal. V lehote do 15.02.2012 požiadal  daňovník 
zamestnávateľa A o vykonanie ročného zúčtovania, v žiadosti uviedol, že mal jedného iného 
zamestnávateľa a k žiadosti predložil potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom B. 
Zamestnávateľ A vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie. V októbri 2012 daňovník zistil, že si 
zabudol v žiadosti o ročné zúčtovanie uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. 
Daňovník sa rozhodne, že podá daňové priznanie a dodatočne si túto  nezdaniteľnú časť základu 
dane uplatní. Podané daňové priznanie sa považuje v súlade s ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z 
príjmov za dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané 
daňové priznanie.  
 
Príklad č. 13: 
Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2011 zdaniteľné príjmy podľa § 5 
zákona o dani z príjmov od jedného zamestnávateľa. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roka 2011 
nepoberal. V lehote do 15.02.2012 požiadal  daňovník zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania. V žiadosti uviedol, že nemal iného zamestnávateľa. Daňovník má dve školopovinné 
deti, na ktoré si v priebehu zdaňovacieho obdobia neuplatňoval daňový bonus. Daňový bonus si 
neuplatnil ani dodatočne v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykonal 
daňovníkovi ročné zúčtovanie. V máji 2012 daňovník zistil, že daňový bonus za rok 2011 si 
neuplatnil ani on, ani jeho manželka a preto sa  rozhodne, že podá daňové priznanie a daňový 
bonus na dve vyživované deti si dodatočne  uplatní. Podané daňové priznanie sa považuje 
v súlade s ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za dodatočné daňové priznanie a vykonané 
ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie.  
 
Príklad č. 14: 
Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2011 zdaniteľné príjmy podľa § 5 
zákona o dani z príjmov od jedného zamestnávateľa. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roka 2011 
nepoberal. V priebehu zdaňovacieho obdobia si daňovník uplatňoval nárok na daňový bonus na 
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jedno vyživované dieťa. Zamestnávateľ mu daňový bonus priznal a vyplatil v plnej výške. 
V lehote do 15.02.2012 požiadal  daňovník zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, 
v žiadosti uviedol, že nemal iného zamestnávateľa. Zamestnávateľ v zákonnej lehote  
daňovníkovi ročné zúčtovanie vykonal. V júli 2012 daňovník zistil, že daňový bonus za rok 2011 
si uplatňoval nielen on, ale duplicitne  aj jeho manželka. Daňovník podá daňové priznanie,  
v ktorom si  daňový bonus na  vyživované dieťa neuplatní. Podané daňové priznanie sa považuje 
v súlade s ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za dodatočné daňové priznanie a vykonané 
ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie.  
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