ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) .............
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Meno a priezvisko zamestnanca : ................................................................ Rodné číslo 1): ...............................................
Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................... PSČ: .........................................
I. časť
(v eurách)
Úhrn zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) zo zdrojov na

01

území SR, vyplatených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, okrem príjmov z ktorých sa daň
vyberá zrážkou podľa § 43 zákona.

01a

- z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona),
02a

sociálne poistenie (zabezpečenie)

02b

zdravotné poistenie

02

- z toho úhrn poistného na

03

Základ dane (r. 01 - r. 02)
04a na daňovníka

04

Zníženie základu dane
podľa § 11 zákona

04b na manželku (manžela)
04c na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
04d

na preukázateľne zaplatené úhrady
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

za daňovníka
za manželku (manžela) a deti

Spolu r. 04a až r. 04d (pri vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa uvádza 0)

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zdaniteľná mzda

(r.03 – r.04)

Daň (§ 15 zákona) zaokrúhlená na eurocenty nadol
Zamestnanecká prémia zaokrúhlená na eurocenty nahor2)
Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)
Nárok na daňový bonus (§ 33 zákona) v úhrne na všetky vyživované deti
Daňový bonus (§ 33 zákona) priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi
dane na všetky vyživované deti
Daňový bonus (§ 33 zákona) na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania
(r.09 - r.10) > 0
Daňový bonus (§ 33 zákona) na vyplatenie znížený o daň
(r.11 - r.06) > 0
Daňový bonus (§ 33 zákona) na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania
(r.09 - r.10) < 0
Daň znížená o daňový bonus (§ 33 zákona)
(r.06 - r.09) > 0
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)
Daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona) na vyplatenie znížený o daň zníženú o daňový
bonus (§ 33 zákona)
(r.15 - r.14) > 0
Daň znížená o daňový bonus (§ 33 zákona) a o daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)
(r.14 - r.15) > 0
Úhrn preddavkov na daň (§ 35 zákona), zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi
dane, neupravený o daňový bonus (§ 33 zákona)
Nedoplatok dane – neupravený

(r.06 - r.18) > 0

Preplatok dane – neupravený

(r.06 - r.18) < 0

21

Daň na úhradu
Daňový preplatok

22

Zamestnávateľ

(r.06 - r.09 – r.15 + r.10 + r.12 + r.16 - r.18 + r.08) > 0
(r.06 - r.09 – r.15 + r.10 + r.12 + r.16 - r.18 + r.08) < 0
vyberie od zamestnanca sumu
vyplatí zamestnancovi sumu

+
-

(r.19 - r.15 - r.11 - r.07 + r.08 + r.13 - r.20) > 0
(r.19 - r.15 - r.11 - r.07 + r.08 + r.13 - r.20) < 0

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal:
DIČ: ................................... Obchodné meno/ názov a adresa zamestnávateľa .............................................................................

........................................... ....................
Vypracoval

Dňa

.....................................
Telefónne číslo

Poznámka: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 ods. 6 zákona.
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Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane

II. časť
Vyplní na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ak zamestnanec, ktorému vykonal ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, podáva za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie
(§ 39 ods. 6 zákona).
Na základe žiadosti zamestnanca, doručenej dňa ..........................., zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
týmto doplňuje doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok ..................... nasledovne:
(v eurách)
Zamestnancovi (meno a priezvisko)
Dňa3)
V sume3)
Zostatok3)
............................................................................................................... bolo

xx

zrazené v úhrne
z toho
- daňový bonus podľa § 33 zákona
- nedoplatok

(r.13)
(r.19)

vrátené v úhrne
z toho
- zamestnanecká prémia
- daňový bonus podľa § 33 zákona
- daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
- preplatok

xx
(r.07)
(r.11)
(r.15)
(r.20)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude
po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumy nedoplatku dane/preplatku dane, daňového bonusu, daňového bonusu na
zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie uvedené v II. časti.
V .............................................

Dňa: ............................
Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane

Vysvetlivky:
1
) Ak ide o zamestnanca, ktorý nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia.
) Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2019 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý za toto zdaňovacie
obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie
najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (6 240 eur) a ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným
príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na
verejné zdravotné poistenie.
2

) V prípade zrážania (vyberania) súm vypočítaných na riadkoch 13 a 19 alebo vyplatenia súm vypočítaných na
riadkoch 07, 11, 15 a 20 sa uvedie dátum a suma naposledy vykonanej zrážky, resp. vrátenia a zostávajúca nezrazená
(nevyplatená) časť týchto súm ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania. Ak boli sumy vypočítané na
riadkoch 07, 11, 13, 15, 19 a 20 ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania zrazené (vrátené) v úhrnnej výške,
v stĺpci „Zostatok“ sa uvedie nula. (Odo dňa doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, nepokračuje vo vysporiadaní dane, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo
zamestnaneckej prémie zamestnanca, ktorému II. časť na jeho žiadosť doplnil).
3

Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2019:
Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 € vrátane
a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 €
NČZD na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (19,2-násobok sumy platného životného minima) = 3 937,35 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku platná na mesiace január až marec 2019 = 22,17 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku platná na mesiace apríl až december 2019 = 44,34 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku platná na mesiace január až december 2019 = 22,17 €
6-násobok minimálnej mzdy = 520 x 6 = 3 120 €
12-násobok minimálnej mzdy = 520 x 12 = 6 240 €
Zamestnanecká prémia (ak má zamestnanec posudzované príjmy v nižšej sume ako 6 240 eura) = 0 €
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