
Informácia  
o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov platných od 1. januára 2014 
 
 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) určuje od 1. januára 2014 nasledovné vzory tlačív. 
 
 
I. oddiel Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP 

 
1. Vzor tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej 

činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“, je uvedený v prílohe č. 1 – vzor sa použije už za 

zdaňovacie obdobie 2013. 

 
2. Vzor tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o 

poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ za rok 2013, je uvedený 

v prílohe č. 2 – vzor sa použije už za zdaňovacie obdobie 2013. 

 
3. Vzor tlačiva „Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej 

a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov“, je uvedený v prílohe č. 3. 

 
4. Vzor tlačiva „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 

(ďalej len „vyhlásenie“)“, je uvedený v prílohe č. 4. 

 
5. Vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, 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 2014“, je 

uvedený v prílohe č. 5. 

 
 
II. oddiel Oznámenia podľa § 43 ods. 13 a 15 ZDP 

 
1. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej 

zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané 

v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v kalendárnom roku“, je  uvedený v prílohe č. 6. 

 

2. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení  a odvedení dane vyberanej 



zrážkou  z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona,  ktoré mu boli vyplatené,  poukázané 

alebo pripísané v prospech  v zdaňovacom období“, je  uvedený v prílohe č. 7.                                                                                                          

 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                  Odbor daňovej a colnej metodiky 
                  Január 2014 
 


