
20/DZPaU/2020/I – Informácia k Oznámeniu Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k 
poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej 
osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani 
z príjmov právnickej osoby 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky  na zabezpečenie jednotného postupu  pri vypĺňaní daňových priznaní 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v súvislosti 
s odpočtom daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 67/2020 Z. z.“) uverejnilo dňa 19.05.2020 vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 8/2020 
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu 
na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového 
priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „oznámenie“). V súlade s oznámením sa dopĺňa poučenie 
na vyplnenie  daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B číslo MF/013999/2019-721 (ďalej len  
„daňové priznanie k DPFO typ B“) a  poučenie na vyplnenie  daňového priznania k dani z príjmov právnickej 
osoby číslo MF/014001/2019-721 (ďalej len  „daňové priznanie k DPPO“), ktoré boli vydané Oznámením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014886/2019-721  o vydaní poučení na vyplnenie daňových 
priznaní k dani z príjmov a uverejnené vo  Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 16/2019. 
 
Poznámka: Informácie k uplatneniu daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. sú uvedené v časti 3 
Informácie k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády 
Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane 
z príjmov v súvislosti s pandémiou. Informácia je uverejnená na portáli Finančnej správy SR pod číslom 
19/DZPaU/2020/I v  časti: Daňoví a colní špecialisti - Dane – Novinky z legislatívy. 
 
 

1. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPFO typ B 
 
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, môže odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, 
najviac však v úhrnnej sume 1 000 000,- €.  
 
Tieto daňové straty môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou, odpočítať v daňovom priznaní, ktorého posledný 
deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. U daňovníka, ktorý je 
fyzickou osobou, sa jedná o daňové priznanie k DPFO za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového 
priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V prípade podania daňového priznania k DPFO 
za zomrelého daňovníka dedičom alebo osobou podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov ide o daňové priznanie k DPFO za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového 
priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a daňové priznanie k DPFO  za rok 2020, ak lehota 
na podanie tohto daňového priznania k DPFO uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
 
Daňovník v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát 
za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa ZDP, t. j. nie tie časti 
daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky 
základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích 
obdobiach, resp. z dôvodu vykázania daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 
 
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPFO typ B sa v súvislosti s uplatnením daňovej straty podľa § 24b 
zákona č. 67/2020 Z. z. dopĺňa  v časti „Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona.“   
   



2 

 

V prípade, ak si daňovník v daňovom priznaní k DPFO typ B odpočíta daňovú stratu podľa § 24b zákona 
č. 67/2020 Z. z., nevypĺňa riadky 49 až 54, ale odpočíta túto stratu priamo na riadku 55, kde sa uvedie rozdiel 
medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a uplatnenou daňovou stratou podľa § 24b 
zákona č. 67/2020 Z. z. Daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník  odpočítať maximálne 
do výšky čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.  
Daňovník, ktorý si  uplatní odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., zároveň rozpíše 
uplatňovanú daňovú stratu v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka, a to v členení: 
 

Rok vykázania daňovej 
straty 

Suma vykázanej daňovej 
straty 

Suma uplatnenej daňovej 
straty na r. 55 

Zostatok neuplatnenej 
straty pre jej 
douplatňovanie v budúcich 
zdaňovacích obdobiach 

2015    

2016    

2017    

2018    

Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo 
výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového 
základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedenom 
na r. 47. 

 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že daňovník sa môže rozhodnúť len pre jeden zo spôsobov odpočítania daňovej straty 
vykázanej v zdaňovacích obdobiach 2015 až 2018, v daňovom priznaní k DPFO typ B: 

 daňovník, ktorý uplatní odpočet daňovej straty podľa § 30 ZDP bude vypĺňať riadky 49 až 55 a  

 daňovník, ktorý uplatní odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. riadky 49 až 54 ponechá 
prázdne a  vypĺňať bude len  riadok 55, kde uvedie výslednú sumu čiastkového základu dane z príjmov 
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženú o úhrn strát uplatnených v nadväznosti na § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. 
Zároveň tento daňovník v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy rozpíše uplatňovanú daňovú stratu. 
 

 
Príklad: 
Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku: 

 2015 daňovú stratu vo výške 10 000,- €; 

 2016 daňovú stratu vo výške 8 000,- €; 

 2017 základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 6 000,- € a v súlade s § 30 ods. 1 ZDP 
odpočítal ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2015 a 2016, t. j. odpočítal sumu 4 500,- € (2 500,- € + 2 000,- 
€) a 

 2018 daňovú stratu vo výške 11 000,- €. 
Za rok 2019 vykázal daňovník základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (r. 47 daňového priznania k DPFO 
typ B) vo výške 15 000,- €. Akú výšku daňovej straty môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO typ B 
za rok 2019? Ako vyplní daňovník r. 49 až 55 daňového priznania k DPFO typ B? 
 
V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO typ B: 

 neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2015 v sume 2 500,- € [daňovník nemôže spätne uplatniť ¼ 
vykázanej daňovej straty, ktorú nemohol v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom priznaní k DPFO za rok 
2016 (2 500,- €) ani ¼ vykázanej daňovej straty, ktorú nemohol v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom 
priznaní k DPFO za rok 2018 (2 500,- €)]; 

 neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2016 v sume 4 000,- € [daňovník nemôže spätne uplatniť ¼ 
vykázanej daňovej straty, ktorú nemohol daňovník v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom priznaní k DPFO 
za rok 2018 (2 000,- €)];  

 daňovú stratu vykázanú za rok 2018 do výšky základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaného 
za rok 2019 zníženého o daňové straty vykázané za rok 2015 a 2016 v sume 8 500,- €. (15 000,- € – 2 500,- 
€  – 4 000,- €).  
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Daňovník rozpíše uplatňovanú daňovú stratu v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka 
nasledovne: 

Rok vykázania daňovej 
straty 

Suma vykázanej daňovej 
straty 

Suma uplatnenej daňovej 
straty na r. 55 

Zostatok neuplatnenej 
straty pre jej 
douplatňovanie 
v budúcich zdaňovacích 
obdobiach 

2015 10 000,- 2 500,- 0 

2016 8 000,- 4 000,-  0 

2017    

2018 11 000,- 8 500,- 2 500,- 

Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo 
výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového 
základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
uvedenom na r. 47. 

15 000,- 

 

Daňovník vyplní riadky 47 a 49 až 55 daňového priznania k DPFO typ B nasledovne: 

 

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa  
§ 6 ods. 1 a 2 zákona 
(r. 43 + r. 44 + r. 45 – r. 46) > 0   

47 15 000,00 

Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona  

Daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období 
odpočítavané podľa § 30 zákona 

49   

50   

51   

52   

Súčet daňových strát z r. 49 až 52 odpočítavaných podľa § 30 zákona 53  

¼ zo sumy uvedenej v r. 53 vypočítanej podľa § 30 zákona 54  

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období 

Znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o stratu  
z predchádzajúcich zdaňovacích období maximálne do sumy v r. 47 (r. 47 – r. 54) 

55 0,00 

 
 

2. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPPO 
 
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, môže v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítať 
od základu dane neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 
2015 až 2018, najviac však v úhrnnej sume 1 000 000,- €, ak posledný deň lehoty na podanie daňového 
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.  
  
Ak sa daňovník rozhodne v daňovom priznaní k DPPO odpočítať od základu dane vykázanú daňovú stratu 
v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., jednotlivé údaje o daňovej strate neuvádza v III. časti daňového 
priznania k DPPO v tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti).   
Údaje o vykázanej daňovej strate, o ktorú sa bude znižovať základ dane podľa podmienok uvedených v § 24b 
zákona č. 67/2020 Z. z., daňovník uvádza v daňovom priznaní k DPPO v časti VII. - Miesto na osobitné záznamy 
daňovníka, a to v nasledujúcom členení:  
 

Zdaňovacie obdobie 
vykázania daňovej 
straty 

Suma vykázanej 
daňovej straty 

Suma odpočítanej 
daňovej straty v r. 500 

Zostatok neodpočítanej 
daňovej straty, ktorú je možné 
odpočítať v budúcich 
zdaňovacích obdobiach 
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Úhrn odpočítaných daňových strát v r. 500 najviac 
vo výške 1 000 000 eur a max. vo výške základu 
dane uvedeného v r. 400 

 

 
O úhrn vykázaných daňových strát najviac vo výške 1 000 000,- € daňovník v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 
Z. z. znižuje základ dane uvedený v r. 400 daňového priznania k DPPO, pričom tento úhrn daňových strát sa 
odpočítava najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 daňového priznania k DPPO.  
Základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. uvedených v časti 
VII. - Miesto na osobitné záznamy daňovníka daňovník uvádza v r. 500 daňového priznania k DPPO.  
 
Ak sa daňovník rozhodne odpočítať daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nemôže si súčasne 
uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 ZDP a naopak.  
S ohľadom na uvedené daňovník vypĺňa v daňovom priznaní k DPPO buď tabuľku D – Evidencia a odpočet 
daňovej straty (ak uplatňuje daňovú stratu podľa § 30 ZDP), z ktorej sa údaj o výške odpočítavanej daňovej straty 
prenáša do r. 410 daňového priznania k DPPO, alebo na základe údajov uvedených v časti VII. - Miesto 
na osobitné záznamy daňovníka sa v r. 500 daňového priznania k DPPO uvádza základ dane znížený o úhrn 
odpočítavaných daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.  
 
Príklad: 
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vykázal za zdaňovacie obdobie roka:  
2015 daňovú stratu vo výške 100 000,- €  
2016 daňovú stratu vo výške 140 000,- € 
2017 základ dane vo výške      20 000,- € 
2018 základ dane vo výške      25 000,- € 
Daňovníkovi z dôvodu vykázania daňovej straty v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie roka 2016 
zanikol nárok na odpočítane prvej štvrtiny z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 
25 000,- € (100 000/4). 
V zdaňovacom období roka 2017 si daňovník od zisteného základu dane mohol odpočítať časť z druhej štvrtiny 
daňovej straty vykázanej v zdaňovacom období roka 2015 (25 000,- €) do výšky dosiahnutého základu dane, t. j. 
20 000,- €.  
Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu zostala časť daňovej straty za zdaňovacie obdobie 
roka 2015 vo výške 50 000,- €. Daňovníkovi z dôvodu dosiahnutia nízkeho základu dane zanikol nárok 
na odpočítanie prvej štvrtiny z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000,- € 
(140 000/4). Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu ostali tri štvrtiny z daňovej straty 
vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 105 000,- €. 
V zdaňovacom období roka 2018 si daňovník od zisteného základu dane odpočítal tretiu štvrtinu z daňovej 
straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 25 000,- €. Na odpočítanie v nasledujúcich 
zdaňovacích obdobiach mu ostala posledná štvrtina z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2015 
vo výške 25 000,- €. Z dôvodu nedostatočnej výšky dosiahnutého základu dane daňovníkovi zanikol nárok 
na odpočítanie druhej štvrtiny daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000,- €. 
Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu ostali posledné dve štvrtiny daňovej straty vykázanej 
za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 70 000,- €. 
Akú časť daňovej straty si môže daňovník odpočítať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní 
k DPPO za zdaňovacie obdobie roka 2019, ak za toto zdaňovacie obdobie dosiahne základ dane vo výške 
90 000,- €?  
 
Daňovník v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie roka 2019 môže od vyčísleného základu dane 
vo výške 90 000,- € odpočítať poslednú štvrtinu z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 
vo výške 25 000,- €.  
Daňovník si ďalej od základu dane zisteného za zdaňovacie obdobie roka 2019, z ktorého už bola odpočítaná 
posledná štvrtina daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 25 000,- €, môže 
odpočítať tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000,- € a časť 
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poslednej štvrtiny daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000,- € a to do výšky 
dosiahnutého základu dane, t. j. 30 000,- €. 
Daňovníkovi zostane na odpočítanie v nasledujúcom zdaňovacom období neuplatnená časť poslednej štvrtiny 
daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 5 000,- €. 
 
Daňovník vyplní časť VII. - Miesto na osobitné záznamy daňovníka daňového priznania k DPPO nasledovne: 

Zdaňovacie obdobie 
vykázania daňovej 
straty 

Suma vykázanej 
daňovej straty 

Suma odpočítanej 
daňovej straty v r. 
500 

Zostatok neodpočítanej daňovej 

straty, ktorú je možné odpočítať 

v budúcich zdaňovacích 

obdobiach 

2015 100 000,- 25 000,- 0 

2016 140 000,- 65 000,- 5 000,- 

    

    

Úhrn odpočítaných daňových strát v r. 500 najviac 
vo výške 1 000 000 eur a max. vo výške základu 
dane uvedeného v r. 400 

90 000,- 

 
Daňovník vyplní riadky 400, 410 a 500 daňového priznania k DPPO nasledovne: 

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 
(r. 310 – r. 320 – r. 330) 

r. 400 90 000,00 

Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400 
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400  
(z r. 2 stĺ. 8 tabuľky D – III. časť) 

r. 410 0,00 

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty  
(r. 400 – r. 410) 

r. 500 0,00 

 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                   Odbor daňovej metodiky 
                   Máj 2020 
 


