Informácia o určení a uverejnení vzorov tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
(Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/021619/2014-721 a
Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/021617/2014-721)
Vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2014 boli uverejnené Oznámenie Ministerstva financií SR
č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a Oznámenie
Ministerstva financií SR č. MF/021617/2014-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v
súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.
1. Oznámením č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej
činnosti (ďalej len „oznámenie č. MF/021619/2014-721“) Ministerstvo financií SR určilo:
1.1 Vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2014, ktorými sú:
 „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých
jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné
plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)“.
Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2013:
Identifikačné údaje:
 vypustila sa možnosť uvedenia faxového čísla;
 ak dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní nemá rodné číslo, vyplní
namiesto rodného čísla v časti „Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi
v konkurznom konaní“ dátum narodenia.
Časť I. – Vyúčtovanie dane:
 spresnil sa názov riadku 7 - Daň (odvodová povinnosť) znížená o daňový bonus
a zamestnaneckú prémiu.
Časť IV. – Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj
v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených
preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus:
 dátum narodenia v riadku 1 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.
Časť V. – Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva
hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň:
 dátum narodenia v riadku 1 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo;
 v riadku 3 bol doplnený nový údaj o príjmoch vyplatených zamestnávateľom, ktorý
podáva hlásenie;
 doplnil sa nový riadok 9, v ktorom sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane,
ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DDS“), na ktorú
zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň.

 „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za
zdaňovacie obdobie (rok)“.
Oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa doplnil riadok 04d, v ktorom
sa uvádza suma zaplatených príspevkov na DDS, o ktoré sa daňovníkovi znižuje základ
dane.
1.2 Vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roku 2015, ktorým je vzor tlačiva
„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti,
ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“)
zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý
kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“, ktoré bolo uverejnené oznámením
Ministerstva financií SR č. MF/023099/2012-721 zo dňa 04. 12. 2012 na zdaňovacie
obdobie roku 2013.
Vzory tlačív sú prílohou oznámenia č. MF/021619/2014-721 a sú uverejnené aj na webovom
sídle Ministerstva financií SR: www.finance.gov.sk.
2. V prílohe Oznámenia č. MF/021617/2014-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „oznámenie č. MF/021617/2014-721“)
Ministerstvo financií SR uverejnilo v súvislosti s poukázaním sumy 2 % (3 %) zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014 odporúčaný vzor tlačiva,
ktorým je „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „vyhlásenie“).
Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2013:
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI:
 dátum narodenia sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo;
 bola vypustená možnosť uvádzať adresu pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle
zdržiaval.
Ak daňovníci použijú vlastné tlačivo, Ministerstvo financií SR odporúča, aby toto tlačivo
obsahovalo údaje uvedené vo vzore tlačiva, ktoré je prílohou oznámenia. Tlačivo
vyhlásenia musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Vzor vyhlásenia je prílohou oznámenia č. MF/021617/2014-721 a je uverejnený aj na
webovom sídle Ministerstva financií SR: www.finance.gov.sk.
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