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DAŇOVÉ PRIZNANIE

FO
typ: B

K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Druh daňového priznania

Za rok

daňové priznanie

.

opravné daňové priznanie

Riadok 02 sa vypĺňa len
ak ide o daňovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

02 - Dátum narodenia

.

2 0 0

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

dodatočné daňové priznanie

.

(vyznačí sa x)

.

2 0 0

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 - Titul

Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
06 - Ulica

07 - Číslo

08 - PSČ

09 - Obec

10 - Štát

11 - Číslo telefónu

12 - Číslo faxu

0

0

/

Kód štátu - vypĺňa daňový úrad

1)

/

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období 2)
13 - Ulica

14 - Číslo

15 - PSČ

16 - Obec

17 - Číslo telefónu

18 - Číslo faxu

0

0

/

Adresa na doručovanie na území Slovenskej republiky

/
2)

19 - Ulica

20 - Číslo

21 - PSČ

22 - Obec

23 - Číslo telefónu

24 - Číslo faxu

0

0

/

/

1) Vypĺňa sa akronym 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 316/2004 Z. z.
2) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
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DIČ (Rodné číslo)

25 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu

3)

Kód banky

/
/
/
3) Uvádza sa bežný účet (účty), ktorý daňovník používa v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Ďalšie takéto účty sa uvádzajú v XIII. oddiele (miesto na osobitné záznamy daňovníka).

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona

áno

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO
ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI KONKURZNEJ PODSTATY,
KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len “zástupca”)
26 - Priezvisko

Meno

27 - Ulica a číslo

PSČ

Štát

Titul

Obec

Číslo telefónu

0

28 - Rodné číslo

/

/

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 2 zákona (vypĺňa sa, len ak sa uplatňuje zníženie základu dane)
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 11 ods. 2 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia

29

áno

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 2 zákona 30
za zdaňovacie obdobie (v Sk)
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
31 - Priezvisko a meno

Rodné číslo

4)

Vlastné príjmy (v Sk)

Počet 5)
mesiacov

/
4) Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
5) Uvádza sa počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), počas ktorých manželka (manžel) žila (žil) s daňovníkom
v domácnosti (kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené ustanovené podmienky)

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona
32 - Priezvisko a meno

Rodné číslo

6)

Počet mesiacov

/
/
/
/
Uplatňujem daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti
6) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník.
Pri uplatňovaní daňového bonusu na viac ako štyri vyživované deti, sa uvádzajú údaje o ďalších vyživovaných deťoch v členení podľa r. 32 v XIII. oddiele
daňového priznania. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu,
potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného
úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom
v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo
úraz, alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov
v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom
zdaňovacom období [§ 37 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona], ktorého sa daňový bonus týka, nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania
s výnimkou daňovníka, ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou.
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DIČ (Rodné číslo)

V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ
ČINNOSTI (§ 5 zákona) - v celých Sk
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov

33

7)

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

34

7)

35

Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 33 - r. 34)

7) Vypĺňa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti [vrátane príjmov, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ods. 3 písm. j)
zákona, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona] plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej
republiky a zo zdrojov v zahraničí. Kópie potvrdení sú prílohou daňového priznania.

VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA,
Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI A Z PRENÁJMU (§ 6 zákona) - v celých Sk
Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R.

Druh príjmov podľa § 6 zákona

1

z poľnohosp. výroby, lesného a vodného
hospodárstva
/ods. 1 písm. a)

2

zo živnosti

3

z podnikania vykonávaného podľa osobitných
predpisov
/ods. 1 písm. c)

4

spoločníkov v. o. s. a komplementárov
kom. spol.
/ods. 1 písm. d)

5

z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného
alebo z iného duševného vlastníctva /ods. 2 písm. a)

6

z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
/ods. 2 písm. b)

7

znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa
osobitného predpisu
/ods. 2 písm. c)

8

z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
/ods. 2 písm. d)

9

spolu r. 1 až 8

10 z prenájmu nehnuteľností 8)
11

1

Príjmy

2

Výdavky

/ods. 1 písm. b)

/ods. 3

spolu r. 9 a 10
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)

8) Na r. 10 stĺ. 1 sa uvádza v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a päťnásobkom sumy životného
minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „päťnásobok životného minima“), za predpokladu, že daňovník v príslušnom
zdaňovacom období nedosiahne príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v kombinácii s príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a), d) až f) zákona. Výdavky priraďované
k oslobodeným príjmom sa na r. 10 stĺ. 2 určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona].
Napr. daňovník v roku 2006 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 300 000 Sk, výdavky podľa § 6 ods. 10 sú vo výške
120 000 Sk. Na r. 10 stĺ. 1 sa uvedie suma 276 350 Sk [300 000 – 23 650 (v roku 2006 je suma päťnásobku životného minima)]. Na r. 10 stĺ. 2 sa uvedie suma
výdavku 110 540 Sk {120 000 - [(23 650 : 300 000) x 120 000]}. Ak daňovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v kombinácii s príjmami podľa § 8 ods.
1 písm. a), d) až f) zákona, uplatní sa podobný postup podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona.
Súčasťou príjmov na r. 1 až 8 a 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom táto skutočnosť sa uvádza v XIII. oddiele.
Tabuľka č. 1 sa vypĺňa, ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov alebo ak vedie evidenciu
podľa § 6 ods. 11 zákona. Ak ide o spoločníka v.o.s. a komplementára kom. spol., uvádza sa v tejto tabuľke na r. 4 v stĺ. 1 časť základu dane pripadajúca
na spoločníka alebo komplementára. Ak v.o.s. alebo kom. spol. vykázala daňovú stratu potom časť tejto straty pripadajúca na spoločníka alebo komplementára
sa uvádza na r. 4 v stĺ. 2. Na r. 4 v stĺ. 2 sa tiež uvádza poistné na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové
sporenie (ďalej len “poistné a príspevky“), ak toto poistné a príspevky nie sú nákladom v.o.s. alebo kom. spol. V stĺ. 1 súčasťou príjmov na r. 1 až 8 a r. 10 je aj
podiel pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo
zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona); údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele; rovnako sa tu uvádza aj príjem pripadajúci na daňovníka, ktorý
dosiahol pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení (účastník združenia) alebo
písomného vyhlásenia o združení sa (spoločník pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity) (§ 10 ods. 2 zákona). Ak ide o účastníka združenia
súčasne s daňovým priznaním sa predloží aj kópia takejto zmluvy. Ak ide o účastníka združenia, uvádza sa celková suma spoločne dosiahnutých príjmov a
vynaložených výdavkov v XIII. oddiele. V stĺ. 2 sa uvádzajú výdavky. Ak daňovník uplatňuje podľa § 19 zákona (daňové výdavky), môžu sa uviesť úhrnom
na r. 9, ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na r. 1 až 8; ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, uvádza sa suma výdavku pri jednotlivých
druhoch príjmov uvedených na r. 1 až 8 podľa § 6 ods. 10 zákona úhrnom na r. 9 vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov a pri príjme
uvedenom na r. 10 osobitne na tomto riadku. Ak je daňovník spoločníkom v.o.s. alebo komplementárom kom. spol., uvádza sa v XIII. oddiele obchodný názov
spoločnosti, DIČ a výška jeho podielu v percentách.
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DIČ (Rodné číslo)

Príjmy z tabuľky č. 1, stĺ. 1, r. 11

36

Výdavky z tabuľky č. 1, stĺ. 2, r. 11

37

Základ dane (kladný rozdiel r. 36 a r. 37);
výsledok hospodárenia (zisk)

38

Strata (záporný rozdiel r. 36 a r. 37);
výsledok hospodárenia (strata)

39

Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu)
(§ 17 zákona)

40

Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu)
(§ 17 zákona)

41

Základ dane (čiastkový základ dane)
[(r. 38 + r. 40 - r. 41) > 0 alebo (r. 39 + r. 40 - r. 41) > 0]

42

Daňová strata
[(r. 38 + r. 40 - r. 41) < 0 alebo (r. 39 + r. 40 - r. 41) < 0]

43

+

-

+

-

VII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane)
Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona) - v celých Sk
Tabuľka č. 2 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 7 zákona
R.
1

2

3

4

5

6
7

8
9

Druh príjmov podľa § 7 zákona

Príjmy

1

2

Výdavky

úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
/ods. 1 písm. a)
úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov
na vkladovom účte a z bežného účtu
/ods. 1 písm. b)
úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a
pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu
v dohodnutej výške spoločníkov verejných
obchodných spoločností
/ods. 1 písm. c)
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia
/ods. 1 písm. d)
plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku;
jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané
v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení
poistenia
/ods. 1 písm. e)
výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
/ods. 1 písm. f)
výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z
rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera
a emisným kurzom pri jeho vydaní /ods. 2
rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo
pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou
cenou
/ods. 3
spolu r. 1 až 8

V tabuľke č. 2 stĺ. 1 súčasťou príjmov na r. 1 až 8 je aj podiel pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými
daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele.
Súčasťou príjmov na r. 1 až 8 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí vrátane úrokových príjmov v súlade s § 45 ods. 4 zákona, pričom táto skutočnosť sa
uvedie v XIII. oddiele.

Príjmy z tabuľky č. 2, stĺ. 1, r. 9

44

Výdavky z tabuľky č. 2, stĺ. 2, r. 9

45

Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 44 - r. 45, ak je tento 46
rozdiel záporný, uvádza sa na r. 46 nula)

MF SR č. 028582/2006-72

Strana 4

DPFOBv06_5

DIČ (Rodné číslo)

VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
(§ 8 zákona) - v celých Sk
Tabuľka č. 3 - prehľad príjmov podľa § 8 zákona
R.
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Druh príjmov podľa § 8 zákona
z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príležitostného
prenájmu hnuteľných vecí /ods. 1 písm. a)
z prevodu vlastníctva nehnuteľností
/ods. 1 písm. b)

Príjmy

1

2

Výdavky

9)

z predaja hnuteľných vecí
/ods. 1 písm. c)
z prevodu opcií
/ods. 1 písm. d)
z prevodu cenných papierov
/ods.1 písm. e)
z prevodu účasti (podielu) na s. r. o., kom. spol.
alebo z prevodu členských práv družstva
/ods. 1 písm. f)
zo zdedených práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva vrátane autorských práv
a práv príbuzných autorskému právu
/ods. 1 písm. g)
dôchodky a podobné opakujúce sa požitky
/ods. 1 písm. h)
výhry a ceny
/ods. 1 písm. i) a j)
vrátené poistné
/ods. 1 písm. k)
príjmy z derivátových operácií
/ods. 1 písm. l)

12 iné
13 Spolu r. 1 až 12
9) Ak sú výdavky v stĺ. 2 na r. 1 až 11 vyššie ako príjem v týchto riadkoch, uvádzajú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Na r. 12 sa uvádzajú výdavky len
do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na r. 1 až 11, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na r. 1 až 11
dva druhy príjmov úhrnom 100 000 Sk (70 000 Sk + 30 000 Sk), pričom výdavky k príjmom 70 000 Sk preukázateľne vynaložil v sume 50 000 Sk a
k príjmom 30 000 Sk 40 000 Sk. Výdavky v stĺ. 2 budú spolu 80 000 Sk (50 000 Sk + 30 000 Sk).
V tabuľke č. 3 stĺ. 1 súčasťou príjmov na r. 1 až 12 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom táto skutočnosť sa uvádza v XIII. oddiele. Rovnako súčasťou
týchto príjmov je aj podiel pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva
alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Podľa § 8 ods. 2 zákona, ak sú výdavky spojené
s jednotlivým druhom príjmu (na r. 1 až 12) vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja tuzemských cenných papierov
nadobudnutých do 31. 12.2003, prijatých na trh burzy cenných papierov vrátane spätného predaja (vyplatenia) tuzemských podielových listov na r. 5 v stĺ.
1 sa v súlade s § 52 ods. 20 zákona uvádza rozdiel medzi príjmom a výdavkom vynaloženým na dosiahnutie tohto príjmu, znížený o sumu 50 000 Sk [§ 10
ods. 3 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov] čo je suma oslobodená od dane podľa § 4 ods. 1 písm. d) tohto
zákona, pričom na r. 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma (uvádza sa nula), ak daňovník bude mať len príjmy z predaja takýchto cenných papierov. Na r. 1, 4
až 6 stĺ. 1 sa uvádza v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto r. a päťnásobkom životného minima,
za predpokladu, že daňovník v príslušnom zdaňovacom období nedosiahne takéto príjmy v kombinácii s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3
zákona). Na r. 1 stĺ. 2 sa uvedú výdavky upravené o výdavky súvisiace s oslobodeným príjmom, pričom výdavky k oslobodeným príjmom sa určia
v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona]. Napr. daňovník v roku 2006 dosiahol príjmy
z príležitostnej poľnohospodárskej výroby [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona] vo výške 100 000 Sk, výdavky podľa § 8 ods. 9 zákona sú vo výške 25 000 Sk (25 %).
Na r. 1 stĺ. 1 sa uvedie suma 76 350 Sk [100 000 – 23 650 (čo je v roku 2006 päťnásobok životného minima)]. Na r. 1 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku
vo výške 19 088 Sk {25 000 - [(23 650 : 100 000) x 25 000]}. Na r. 4, 5 a 6 stĺ. 1 sa uvádza v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi
príjmami uvádzanými na týchto riadkoch znížených o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 7 zákona a päťnásobkom životného minima, za predpokladu, že daňovník
v príslušnom zdaňovacom období nedosiahne takéto príjmy v kombinácii s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona). Napr. daňovník
dosiahol v roku 2006 príjmy z predaja cenných papierov [§ 8 ods. 1 písm. e) zákona] v sume 150 000 Sk, ktoré nadobudol v roku 2005 za 120 000 Sk; na r. 5
stĺ. 1 sa podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona uvádza sumu 6 350 Sk [150 000 – 120 000 – 23 650] a na r. 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma. Príjmy uvedené
na r. 9 plynúce zo zdrojov v zahraničí sa neznižujú o výdavky [§ 8 ods. 3 písm. a) zákona].

Príjmy z tabuľky č. 3, stĺ. 1, r. 13

47

Výdavky z tabuľky č. 3, stĺ. 2, r. 13

48

Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 47 - r. 48)

49
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IX. ODDIEL - ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona - v celých Sk
Prehľad o vzniku daňovej straty (strát) a jej uplatnenie podľa § 4 ods. 2, § 30 zákona a § 52 ods. 8 zákona:
50
Strata (straty) alebo jej časť na uplatnenie
podľa § 52 ods. 8 zákona
10)
z predchádzajúcich zdaňovacích období

Nárok na uplatnenie straty alebo jej časti podľa § 52 ods. 8 zákona 51
z úhrnu r. 50: ..........................
(jedna pätina z tejto sumy)
52
53
Strata (straty) alebo jej časť na uplatnenie
podľa § 30 zákona
10)
z predchádzajúcich zdaňovacích období

54
55
56
57

Daňová strata z § 6 zákona (r. 43)

10) Na r. 50, r. 52 až 56 vľavo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma straty podľa rokov.
Na r. 52 až 56 sa uvádza len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane v súlade s § 30 zákona.

Výpočet základu dane:
58

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 zákona

(r. 35)

Čiastkový základ dane z príjmov
podľa § 6 zákona

(r. 42)

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 7 zákona

(r. 46)

60

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 8 zákona

(r. 49)

61

Úhrn čiastkových základov dane z príjmov
podľa § 6 až 8 zákona
(r. 59 + r. 60 + r. 61)

62

Daňová strata z r. 57

63

59

Znížený úhrn čiastkových základov dane
(r. 62 - r. 63)

11)

Nárok na uplatnenie straty z predchádzajúcich zdaňovacích
12)
období
(r. 51 + r. 52 + r. 53 + r. 54 + r. 55 + r. 56)

64
65

Znížený úhrn čiastkových základov dane

66
11)
(r. 64 - r. 65)
Suma z r. 66 po zvýšení o sumu nepreinvestovanej straty
alebo jej časti z predchádzajúcich zdaňovacích období
67
podľa § 34 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z., o sumu nepoužitú
v súlade s § 4 ods. 1 písm. m) a § 5 ods. 7 zákona č. 366/1999 Z. z.
13)
a o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 8 a 9 zákona
Základ dane

(r. 58 + r. 67)

68

11) Ak je suma na r. 64 a r. 66 záporná, uvádza sa na týchto riadkoch nula.
12) Nárok na uplatnenie straty z r. 51 v treťom až piatom roku odpočtu tohto nároku, sa vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu
dane na r. 64 prevyšujúceho 150 000 Sk.
13) Ak sa základ dane nezvyšuje o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej časti podľa § 34 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z., alebo o sumu nepoužitú
v súlade s § 4 ods. 1 písm. m) a § 5 ods. 7 zákona č. 366/1999 Z. z., alebo o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 8 a 9 zákona, suma na r. 67
sa rovná sume na r. 66.
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X. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona - v celých Sk
69

Základ dane z r. 68
Zníženie
základu
dane
podľa
§ 11
zákona

Nezdaniteľné
časti základu
dane podľa
ods. 1 písm.

a) na daňovníka

70

b) na manželku (manžela)

71

c) príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie

72

d) účelové sporenie

73

e) poistné na životné poistenie

74

Úhrn r. 72 až 74

(ak úhrn r. 72 až 74 presahuje 75
sumu 12 000 Sk, uvedie sa na r. 75 suma 12 000 Sk)

Spolu

(r. 70 + r. 71 + r. 75)

Základ dane znížený o sumu z r. 76 (r. 69 - r. 76)
(ak je suma na r. 76 vyššia ako na r. 69, uvádza sa na r. 77 nula)

Daň zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 77
Výpočet dane
po vyňatí príjmov
zo zdrojov
v zahraničí

76
77
78

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) 79
Základ dane znížený o úhrn vyňatých
príjmov (základov dane) (r. 77 - r. 79) 80
(ak je rozdiel r. 77 a 79 záporný, uvádza
sa na r. 80 nula)

Daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí
zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 80
Úhrn príjmov (základov dane)
Výpočet dane
zdrojov v zahraničí
uznanej na zápočet zo
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)
na tuzemskú
daňovú povinnosť Daň zaplatená v zahraničí
z príjmov z r. 82 - uvádza sa suma
zo zaplatenej dane zaplatenej dane podľa zmluvy
v zahraničí
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)
podľa zmluvy
Výpočet percenta dane na účely zápočtu
o zamedzení
r. 82 : [(r. 69 – r. 79) alebo r. 69] x 100
dvojitého zdania
Z dane zaplatenej v zahraničí možno
(§ 45 ods. 1 až 3
započítať [(r. 81 alebo r. 78) x r. 84) : 100]
zákona)

81
82
83

84

,

85

(zaokrúhlené na celé koruny nahor)

Daň uznaná na zápočet
(r. 85 maximálne do sumy na r. 83)
Daň po vyňatí a zápočte
(r. 81 alebo r. 78) alebo (r. 81 - r. 86 alebo r. 78 - r. 86)
Výpočet dane
uznanej na zápočet
podľa Smernice
Rady č. 2003/48/ES
z 3. 6.2003
(§ 45 ods. 4
zákona)

Úhrn úrokových príjmov zo štátov a
závislých území (podľa prílohy č. 3

86
87
88

zákona)
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Daň zaplatená v zahraničí z príjmov
z r. 88 - uvádza sa len suma zaplatenej

89

dane podľa smernice
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Daň z príjmov z r. 88 uznaná
na zápočet

90

(suma zaplatenej dane podľa smernice
z r. 89 maximálne do sumy na r. 87)

Daň (daňová povinnosť)
14)
14)
(r. 87 - r. 90) alebo r. 87

91

Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac
15)
vyživovaných detí) podľa § 33 zákona

92
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Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
16)
(r. 91 - r. 92)

93

Suma daňového bonusu priznaného a vyplateného
zamestnávateľom

94

Rozdiel riadkov r. 92 - r. 94 > 0

95

Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane
r. 95 - r. 91 > 0

17)

Zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus
r. 94 - r. 92 > 0
Suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona

18)

Zrazený preddavok § 35 zákona - z príjmov zo závislej
19)
na daň
činnosti
§ 44 zákona - na zabezpečenie
dane
Zaplatený preddavok na daň

(§ 34 zákona)

Zaplatená daň (časť dane) z úrokových príjmov uznaná
za daňový preplatok (§ 45 ods. 4 zákona) (r. 89 - r. 90)

96
97
98
99
100
101
102

Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného 103
daňového bonusu
+
r. 91 - r. 92 + r. 94 + r. 96 - r. 98 - r. 99 - r. 100 - r. 101 - r. 102 (+)
Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne
104
vyplatený daňový bonus
r. 91 - r. 92 + r. 94 + r. 96 - r. 98 - r. 99 - r. 100 - r. 101 - r. 102 (-)
14) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a výsledná suma nepresiahne 500 Sk alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a jeho
celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona, na r. 91 sa uvádza nula.
15) Ak sa uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona, uvádza sa suma daňového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí (podľa údajov uvedených v IV. oddiele).
16) Ak je suma na r. 92 vyššia ako suma na r. 91, uvádza sa nula.
17) Ak je na r. 96 suma daňového bonusu na vyplatenie správcom dane, vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie v XIV. oddiele daňového priznania. Ak sa podáva dodatočné
daňové priznanie, v žiadosti v XIV. oddiele dodatočného daňového priznania sa vyplní len kladný rozdiel r. 96 dodatočného daňového priznania a daňového
priznania. Ak je rozdiel záporný, pri uplatnení postupu podľa § 33 ods. 11 zákona sa suma vráti správcovi dane.
18) Uvádza sa len tá suma preddavku, ktorá sa vzťahuje k príjmom, ktoré si daňovník priznáva v daňovom priznaní (§ 4 ods. 6 zákona). Suma preddavku vybraná
u manželov sa delí v rovnakom pomere, ako si delia príjmy, ktoré si priznávajú na zdanenie v daňovom priznaní. Ak suma preddavku bola vybraná u v. o. s.,
spoločníci tejto spoločnosti uvádzajú na r. 98 len podiel z toho preddavku, ktorý je v rovnakej výške, ako si delia zisk. Rovnako sa postupuje aj ak ide
o komplementára kom. spol.
19) Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
bez uplatnenia daňového bonusu.

XI. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v Sk
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus
z r. 93 daňového priznania

105

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 93 - r. 105)

106

Daňový preplatok, ak je väčší ako 100 Sk, alebo daň
na úhradu z r. 103 alebo r. 104 daňového priznania

107

Daňový preplatok (-) alebo nedoplatok (+)
(r. 103 alebo r. 104) - r. 107
+ [(r. 111 daňového priznania - 2 % z r. 93) > 0]

108

Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane 109
z r. 96 daňového priznania, ak je väčšia ako 100 Sk
Rozdiel súm daňového bonusu na poukázanie správcom 110
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-) (r. 96 - r. 109) 17)
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XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona
neuplatňujem postup podľa § 50 zákona
2 % zo zaplatenej dane z r. 93
(minimálne 100 Sk)

1 11

112 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Právna forma

IČO

/
Obchodné meno (názov)

Sídlo
Ulica

Číslo

PSČ

Obec

XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Uvádzam osobitné záznamy

Požadované údaje uvedené v jednotlivých ODDIELoch pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 v členení:
druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí (vypíše sa jednotlivo pre každý druh príjmov podľa § 6 až 8 zákona), uvádza sa krajina zdroja príjmu;
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné čislo (DIČ) a celkové spoločne dosiahnuté príjmy a výdavky; ak ide o účastníkov združenia, uvádza sa aj
percentuálny podiel pripadajúci na každého účastníka.

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto členení na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Počet príloh

113

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré
sú súčasťou daňového priznania.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní
sú správne a úplné.
Dátum
2 0 0

.
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XIV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Žiadam o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 zákona v sume uvedenej na r. 96, ak je väčšia ako 100 Sk
Žiadam o vyplatenie rozdielu daňového bonusu r. 96 dodatočného daňového priznania a r. 96 daňového priznania 17)
v sume uvedenej na r. 110, ak je kladná
Kód banky
Číslo účtu
poštovou
na účet
poukážkou

/

Dátum

.

.

2 0 0

podpis daňovníka
(zástupcu)

XV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a
o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 104 > 100 Sk alebo r. 108 > 100 Sk)
poštovou
poukážkou

Dátum

.

.

na účet

2 0 0
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