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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

 

Informácia  

o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorenej písomnej 

dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou  
 

 

Zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2018 novelizovaný zákon  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani 

z príjmov), došlo aj k zmene ustanovenia § 43 ods. 14, ktorý stanovuje platiteľovi dane 

povinnosť oznámiť správcovi dane uzatvorenie písomnej dohody s autorom o nevyberaní 

dane zrážkou z príjmov podľa autorského zákona. 

 

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 je platiteľ dane, ktorý 

vypláca fyzickej osobe príjem  z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia 

diela, alebo z použitia umeleckého výkonu podľa autorského zákona, povinný oznámiť 

správcovi dane uzatvorenie písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou 

podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, a to v lehote najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola 

uzavretá. Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou je platiteľ 

dane povinný podať na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je 

zverejnené na webovej stránke finančnej správy (vzor tlačiva). 

 

Platiteľ dane oznamuje správcovi dane uzatvorenie dohody s autorom o nevyberaní dane 

zrážkou v tom prípade, ak v príslušnom kalendárnom roku došlo aj k výplate, poukázaniu, 

alebo k pripísaniu úhrady v prospech autora a z tohto vyplateného príjmu nebola daň vybratá 

zrážkou z dôvodu vopred uzatvorenej dohody s autorom. 

 

To znamená, že ak objednávateľ diela alebo umeleckého výkonu ako platiteľ dane 

uzatvoril v roku 2017 s fyzickou osobou s príjmami podľa autorského zákona písomnú 

dohodu o nevyberaní dane zrážkou, je povinný túto skutočnosť oznámiť na daňový úrad 

v lehote najneskôr 

do 31. januára 2018, 

 

a to len v tom prípade, ak písomná dohoda medzi platiteľom dane a autorom 

o nezrazení dane vyberanej zrážkou sa týkala príjmu, ktorý bol aj v roku 2017 

vyplatený, poukázaný, alebo pripísaný v prospech autora. 

 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN4314v17.pdf
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Ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2017 písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane 

zrážkou, pričom k výplate, poukázaniu, alebo k pripísaniu úhrady autorovi dôjde až v roku  

2018, potom povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom nevznikla 

platiteľovi dane v lehote do 31.1.2018, ale táto povinnosť vznikne až za rok 2018 v lehote 

najneskôr do 31.1.2019. 

 

Ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2017 s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane  

zrážkou, ktorá sa vzťahuje jednak na príjmy vyplatené v roku 2017, ale aj na príjmy vyplatené 

v roku 2018, potom platiteľovi dane vzniká povinnosť podať oznámenie o uzatvorení 

písomnej dohody iba raz, a to v lehote najneskôr do 31.1.2018. 

 

Platiteľ dane, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, je 

povinný oznámenie o uzatvorení dohody s autorom podať elektronicky na predpísanom 

tlačive, ktoré bude k dispozícii v katalógu formulárov, v časti Správa daní – Daň 

vyberaná zrážkou.  
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