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Informácia  

k používaniu nového tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení 

a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „zákon 

o dani z príjmov“) 

 

 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov určilo od  

1. januára 2018 nový vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane 

vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov“. 

 

Nové tlačivo sa použije s účinnosťou od 1.1.2018, tzn. platiteľ dane toto tlačivo prvýkrát 

použije pri plnení oznamovacej povinnosti o zrazenej a odvedenej dani za január 2018, a to 

v termíne do 15.2.2018. Vzor tlačiva je zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva 

v časti: Formuláre – Daňové a colné tlačivá – Vzory tlačív – Správa daní – Daň vyberaná 

zrážkou – Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou – Oznámenie o zrazení a 

odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 platné od 1.1.2018 (OZN4311v18). 

 

Upozornenie:  

Pri tlačive je použité prepojenie na vzory tlačív. Pripravuje sa elektronické tlačivo, ktoré bude 

zverejnené na webovom sídle v časti Formuláre – Daňové a colné tlačivá – Elektronické 

formuláre  – Správa daní – Daň vyberaná zrážkou.  

 

Oznamovaciu povinnosť za december 2017 (resp. predchádzajúce mesiace roku 2017) si 

daňový subjekt splní na tlačive platnom od 1.1.2017 („staré“ tlačivo). Predmetné tlačivo je 

v elektronickej podobe zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva v časti: 

Formuláre – Daňové a colné tlačivá – Elektronické formuláre  – Správa daní – Daň vyberaná 

zrážkou – Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou – Oznámenie o zrazení a 

odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2017 (OZN4311v17). 

 

  

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

Január 2018 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN4311v18.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN4311v18.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.366.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.366.html
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