
 

Informácia o určení nových vzorov tlačív podľa § 17 ods. 6,  

§ 43 ods. 11, 13, 15, 17a, 17b a § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

 
 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov určuje od 1. januára 2017 nasledovné vzory tlačív: 

 

1. Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN176v16. Vzor tlačiva 

oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.09_OZN176v16v1_4.pdf 

 

2. 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“) – 

OZN4311v17. Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 2 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.09_OZN4311v17v1_0.pdf 

 

3. 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 – OZN4313v16. Vzor tlačiva oznámenia je 

uvedený v prílohe č. 3 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.08_OZN4313v16_priloh_3.pdf 

 

4. 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 v príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona – OZN4315v16. Vzor tlačiva 

oznámenia je uvedený v prílohe č. 4 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.08_OZN4315v16_priloh_4.pdf 

 

5. Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) 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 plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona – OZN4317Av16. Vzor tlačiva 

oznámenia je uvedený v prílohe č. 5 tejto informácie. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.09_OZN176v16v1_4.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.09_OZN176v16v1_4.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.09_OZN4311v17v1_0.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.09_OZN4311v17v1_0.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.08_OZN4313v16_priloh_3.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.08_OZN4313v16_priloh_3.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.08_OZN4315v16_priloh_4.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12.08_OZN4315v16_priloh_4.pdf
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Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.08_OZN4317Av16_priloh_5.pdf 

 

6. Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho 

poskytnutia – OZN4317Bv16. Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 6 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Oznámenia podľa § 43 ZDP  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.12OZN4317Bv16.pdf 

 

7. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – 

OZN443v17. Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 7 tejto informácie. 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 

republiky v časti Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov – Zoznam vzorov tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2016/2016.12

.09_OZN443v17v1_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR 

                   Odbor daňovej metodiky 

                   December 2016  
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