
Informácia  
o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti   
(oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017957/2017-721) 

 
 
 

Vo Finančnom spravodajcovi bolo uverejnené oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017957/2017-721 
o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZDP“) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Oznámenie je uverejnené pod poradovým číslom 12/2017 
Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií SR, 
a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR.  

 
Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti  

podľa § 5 ZDP, Ministerstvo financií SR určuje za zdaňovacie obdobie 2017: 
 

 nový vzor tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“. 

 
Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2016 sú vo vypustení riadkov: 
- 02 - suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli 

porušené podmienky, na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 ZDP v nadväznosti na § 52j ods. 4 ZDP), 
- 03 - základ dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 01 + r. 02)], 
- 04c – zníženie základu dane podľa § 11 ZDP na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie. 
Vzhľadom na vypustenie týchto riadkov došlo prečíslovaniu riadkov 00 až 04d. V súvislosti s vypustením 
písm. i) z ustanovenia § 5 ods. 7 ZDP od 01.01.2017, došlo na riadku 01 k úprave textu.  

 
 vzor tlačiva „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“)“, ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií 
SR MF/021619/2014-721 zo dňa 19.09.2014 za zdaňovacie obdobie roku 2014. 

 
V súlade s poučením na vyplnenie hlásenia za zdaňovacie obdobie 2017 došlo v I. časti – Vyúčtovanie 
dane, k úprave textu k riadku 8, na ktorom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uvedie sumu 
odvedených preddavkov za bežné zdaňovacie obdobie, zníženú o preddavky na daň, ktoré správca 
dane za bežné zdaňovacie obdobie vrátil v súlade s § 40 ods. 8 ZDP. Zamestnávateľ do tejto sumy 
uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradí po skončení bežného zdaňovacieho obdobia do lehoty  
na podanie hlásenia, ak sa vzťahujú k tomu bežnému zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa hlásenie 
podáva. Vzhľadom na časovú ohraničenosť postupu podľa § 11 ods. 8 ZDP zamestnávateľ číselné 
údaje v IV. časti hlásenia na riadku 9 a v V. časti hlásenia na riadku 8 nevypĺňa.  

 
Ministerstvo financií SR určuje na zdaňovacie obdobie roku 2018: 

 
 vzor tlačiva „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 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 
MF/021444/2015-721 zo dňa 12.10.2015 na zdaňovacie obdobie roku 2016. 

 
V súlade s poučením na vyplnenie prehľadu na zdaňovacie obdobie 2018 došlo v I. časti – Preddavky  
na daň k spresneniu textu k riadku 8, na ktorom zamestnávateľ uvedie skutočne odvedené preddavky na 
daň za príslušný kalendárny mesiac vrátane preddavkov na daň odvedených za predchádzajúce 
mesiace bežného zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý bude vypĺňať III. časť – Žiadosť 



o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, vyplní číslo účtu len vo 
formáte IBAN a číslo účtu v pôvodnom tvare nevyplní.  

 
Vzory tlačív sú prílohou uvádzaného oznámenia a sú uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva financií 

SR www.finance.gov.sk. 
 

 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
Odbor daňovej metodiky  
November 2017 

http://www.finance.gov.sk/

