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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

 

Informácia 

k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)  

s príjmami len zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016 
 

 

 

Povinnosť podať daňové priznanie 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016  (typ A) 

má povinnosť podať fyzická osoba, ktorá dosiahla v zdaňovacom období 2016 zdaniteľné 

príjmy len zo závislej činnosti presahujúce sumu 1 901,67 eura, ak 

 plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom 

dane, 

 plynú zo zdrojov v zahraničí, 

 zamestnávateľ nemohol z týchto príjmov zraziť preddavok na daň (poskytol len 

nepeňažný príjem), 

 zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov 

na daň, 

 o ročné zúčtovanie požiadal, ale nepredložil na jeho vykonanie potrebné doklady, 

 je povinný zvýšiť základ dane, 

 došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu. 

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo 

závislej činnosti a ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 

 

Daňové priznanie môže daňovník podať ktorémukoľvek správcovi dane. 

 

Lehota na podanie daňového priznania 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov (typ A) za zdaňovacie obdobie 2016 je fyzická osoba 

povinná podať v termíne do 31.3.2017. V tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť. Lehotu na 

podanie daňového priznania si môže každá fyzická osoba predĺžiť najviac o tri celé 

kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie však 

musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31.3.2017. V oznámení je fyzická osoba 

povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou 

môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V novej lehote je daň aj splatná. 

Ak súčasťou príjmov fyzickej osoby sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynúce zo 

zdrojov v zahraničí (zamestnanie v zahraničí), môže si lehotu na podanie daňového priznania 

k dani z príjmov predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. 
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Ak koniec novej lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu, koniec lehoty na podanie daňového 

priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie 

daňového priznania napr. do 30. apríla 2017, posledným dňom na podanie priznania je 2. máj 

2017. 

 

Spôsob platenia dane 

 

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 na základe podaného daňového priznania platí 

daňovník na účet č. 500208 – základné číslo účtu (OÚD) – 8180. Variabilný symbol je 

1700992016. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdroja na území 

Slovenskej republiky, použije na platbu dane predčíslie účtu 500216. 

 

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho 

základné číslo účtu (osobný účet daňovníka – OÚD), je povinný daň zaplatiť až v lehote do 

ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na víkend 

alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň. 

Základné číslo účtu si daňovník môže overiť na: 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani 

 

Príklad 1: 

Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2017, bolo 

oznámenie o OÚD doručené 31.3.2017. Lehota splatnosti dane sa v tomto prípade neposúva  

a daň je splatná 31.3.2017. 

Príklad 2: 

Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2017, bolo 

oznámenie o OÚD doručené 4.4.2017. Daň je splatná do ôsmich dní od doručenia oznámenia 

o OÚD, tzn. lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po dni doručenia oznámenia (od 5.4.2017 

do 12.4.2017). V tomto prípade je lehota splatnosti dane 12.4.2017. 

Príklad 3: 

Daňovníkovi, ktorý mal zákonnú lehotu na podanie daňového priznania 31.3.2017, bolo 

oznámenie o OÚD doručené 7.4.2017. Daň je splatná do ôsmich dní od doručenia oznámenia 

o OÚD, tzn. lehota sa počíta od 8.4.2017 do 15.4.2017. Nakoľko ôsmy deň pripadol na sobotu 

a v pondelok je sviatok, posúva sa lehota na prvý pracovný deň - utorok 18.4.2017. V tomto 

prípade je daň splatná 18.4.2017. 

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 65 daňového priznania typu A nepresiahne 5 eur, 

daňovník nie je povinný ju zaplatiť. 

 

Vzor tlačiva daňového priznania 

 

Vo Finančnom spravodajcovi bolo publikované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF 16772/2015-721, ktorým 

sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len „opatrenie“). 

Opatrenie, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2017 ustanovuje nový vzor tlačiva daňového 

priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A: 

- Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „DP FO typu A“) 

pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
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o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – č. MF/015779/2016-

721 uverejnené v prílohe č. 1 opatrenia; 

 

Starší vzor tlačiva DP FO typu A sa (podľa § 2a opatrenia MF SR) použije pri podávaní 

daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň  lehoty na podanie daňového priznania 

uplynul najneskôr 31. decembra 2016. 

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 30/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je 

prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v 

Zbierke zákonov SR pod číslom 325/2016. 

Poučenia na vyplnenie uvedených daňových priznaní sú vydané Oznámením Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. MF/020689/2016-721. Vzory Potvrdení o podaní daňových 

priznaní k dani z príjmov sú vydané Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

MF/020691/2016-721. Oznámenia sú uverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod 

poradovými číslami 31 a 32. 

Tieto poučenia obsahujú aj konkrétne príklady k výpočtu niektorých súm, napr.  

k preddavkom, nezdaniteľným častiam základu dane a pod. 

 

Tlačivo daňového priznania typu A ako aj Poučenie na jeho vyplnenie sú zverejnené na 

www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre - Colné a daňové formuláre - Vzory 

tlačív, Poučenie k tlačivám, Elektronické formuláre 

link: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-

a-colnych  

 

 

Najzávažnejšie zmeny v tlačive daňového priznania typu A 

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

(§ 5 zákona)  
Riadok 32 sa vypĺňa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti 

plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom 

poistnom preukazujúcich uvádzané skutočnosti, pričom je doplnené, že tieto preukázané 

skutočnosti majú byť vrátane dostatočnej identifikácie daňovníka podávajúceho daňové 

priznanie. 

Na riadku 32 sa do úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov zahŕňajú aj príjmy [podľa § 5 

ods. 7 písm. m) zákona], ktoré nie sú v príslušnom zdaňovacom období oslobodené od dane.  

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona 
Doplnený bol nový riadok 63a, na ktorom sa uvádza úhrn (súčet) zaplatených preddavkov na 

daň  podľa § 34 okrem preddavkov zaplatených podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona. 

Uvedený riadok vyplní daňovník, ktorý mal v roku 2016 len príjmy zo závislej činnosti 

a v tomto roku platil preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti z daňového 

priznania typu B za rok 2015 podaného v roku 2016 a v roku 2016 nepoberal príjmy podľa  

§ 6 zákona. 

 

  

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych
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VII. ODDIEL – Rozdiely z dodatočného daňového priznania  
Následkom zmeny číslovania riadkov v daňovom priznaní FO typu B sú upravené čísla 

riadkov v textoch na riadkoch 67, 69, 70, 71. 

 

XI. ODDIEL – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku 

alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie 
Vypustené bolo miesto na uvedenie čísla účtu v pôvodnom tvare, zostáva iba formát účtu  

v tvare IBAN. Daňovník, ktorý žiada vyplatenie daňového bonusu, vrátenie daňového 

preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie na bankový účet vedený v zahraničí 

(cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza v IX. 

oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky 

daňovníka. 

 

V poučení na vyplnenie daňového priznania typu A je pre daňovníka, ktorý využije inštitút 

o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely, teda 2 alebo 3% z dane (§ 50 zákona) 

doplnený postup pre vyplnenie IČO, ak prijímateľom podielu zaplatenej dane sú organizačné 

jednotky občianskych združení. 

 

 

Vyplňovanie tlačiva daňového priznania typu A 

 

Riadok 01 – DIČ – daňovník uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má pridelené, 

v ostatných prípadoch uvádza rodné číslo. 

Riadok 02 - Dátum narodenia - vyplňuje ten daňovník, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné 

číslo. 

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) vyplňuje aj X. oddiel 

daňového priznania typu A. 

V III. oddiele – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane v riadku 28 daňového 

priznania typu A vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil riadok 27 tohto priznania, tzn., ten, ktorý je 

na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 

zákona, resp. mu takýto dôchodok bol priznaný spätne k 1. januáru 2016 a to len vtedy, ak si 

uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške kladného rozdielu medzi 

sumou 3 803,33 a sumou vyplateného dôchodku. 

Do úhrnnej sumy dôchodkov pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 

sa započítava starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok zo 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničného 

povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhový dôchodok vyplatený daňovníkovi  

v roku 2016 (od 1.1. - 31.12.2016). 

Ak daňový subjekt uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku 

(manžela) v daňovom priznaní, na riadku 29 daňového priznania typu A sa uvádzajú vlastné 

príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, 

znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom 

období bola (bol) povinná(ý) z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa 

nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne 

sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi sústavne sa pripravujúcemu na budúce 

povolanie (okrem doktorandského štipendia). 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že 

manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: 

 starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, 

 v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, 
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 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 

 považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, 

 považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov  

v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane iba o pomernú časť, teda 1/12 

sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené 

podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. 

Ak sú v tom istom kalendárnom mesiaci splnené súčasne dve a viac podmienok, do počtu 

mesiacov sa tento mesiac započíta len jedenkrát. 

 

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba: 

 príspevok pri narodení dieťaťa, 

 príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, 

 príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa 

v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, 

 príspevok na pohreb, 

 rodičovský príspevok, 

 prídavok na dieťa, 

 príplatok k prídavku na dieťa, 

 vianočný príspevok dôchodcom, 

 príplatok k dôchodku politickým väzňom, 

 príspevok športovému reprezentantovi. 

 

Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, riadok 31 daňového priznania 

typu A označí „x“. Ostatné vyživované deti uvádza v IX. oddiele tohto priznania. 

Do V. oddielu na riadku 32 daňového priznania typu A za zdaňovacie obdobie 2016 sa do 

úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov zahŕňajú aj nepeňažné príjmy - produkty 

vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska 

výroba, presahujúce v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov. Rovnako sa 

započítava aj suma sociálnej výpomoci presahujúcej úhrnnú výšku 2 000 eur poskytnutej 

zo sociálneho fondu od jedného zamestnávateľa. 

Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane – 2 alebo 3% z dane, je povinný 

vyplniť VIII. oddiel daňového priznania typu A a zároveň tento oddiel aj podpísať. Ak 

daňovník nepožaduje poukázať podiel zaplatenej dane, je povinný neuplatnenie vyznačiť „x“. 

Podiel zaplatenej dane musí predstavovať minimálne 3 eurá. 

V daňovom priznaní v VIII. oddiele je zaškrtávacie pole, v ktorom daňovník môže vyjadriť 

súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) ním určenému prijímateľovi, 

ktorému poukazuje podiel zaplatenej dane. 

Do počtu príloh na strane 6 na riadku 79 daňového priznania typu A sa uvádza počet 

všetkých príloh, ktoré sú súčasťou tohto daňového priznania. 

 

Prílohy daňového priznania 

 

Povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov sú kópie všetkých potvrdení 

(dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov 

 v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom. 
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Údaje o príjmoch zo závislej činnosti rezidenta SR dosiahnutých v zahraničí sa uvádzajú v IX. 

oddiele daňového priznania typu A v štruktúre: kód štátu, príjmy a výdavky (príjmy, ktoré sa 

nezmestia do vyznačených riadkov sa uvedú v rovnakej štruktúre vo voľnom poli). 

Potvrdením, ktorým daňovník preukazuje výšku príjmov zo závislej činnosti, môžu byť napr.: 

 kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov 

na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí od všetkých platiteľov dane 

(Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch 

podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

za zdaňovacie obdobie 2016 vzor POT39v16 uverejnené na www.financnasprava.sk   

 kópia Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej 

činnosti za zdaňovacie obdobie rok 2016 s doplneným dokladom o vykonanom ročnom 

zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, daňového bonusu  

a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania (§ 39 ods. 6 zákona  

o dani z príjmov). Tlačivo bolo zverejnené pod číslom 29 vo FS v Oznámení 

MF/016561/2016-721 a je zverejnené na www.financnasprava.sk. 

 kópia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, 

o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré je súčasťou daňových priznaní podaných 

slovenskými zamestnancami Veľvyslanectva USA, akceptované v súlade s Metodickým 

pokynom č. 12/2/2005 z 15.2.2005 (bez pečiatky). 

 

Povinnou prílohou daňového priznania nie sú potvrdenia o tom, že daňovník v určitých 

mesiacoch nepoberal žiadny príjem, ako je napr. potvrdenie z úradu práce, že daňovník bol 

nezamestnaný alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne, že daňovníčka bola na materskej 

dovolenke a pod. 

 

Ak si daňový subjekt uplatňuje nárok na daňový bonus, resp. na časť daňového bonusu 

podaním daňového priznania, prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok 

na uplatnenie daňového bonusu, napríklad: 

 kópie dokladov preukazujúcich oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu na 

vyživované dieťa (kópia rodného listu resp. výpisu z rodného listu alebo kópia 

rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že dieťa bolo osvojené alebo prevzaté do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo kópia sobášneho listu v prípade 

uplatnenia si daňového bonusu na dieťa druhého z manželov - § 33 ods. 2 zákona) 

 kópia potvrdenia školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne 

pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, ak ide o dieťa po 

skončení povinnej školskej dochádzky (na každý školský rok samostatné potvrdenie), 

 kópia potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) 

 kópia potvrdenia príslušného 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 

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden 

doklad (napr. kópiu rodného listu; ak ide o dieťa druhého z manželov, daňovník predkladá aj 

sobášny list). 

Daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, je povinný k daňovému 

priznaniu predložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti podľa zákona  

č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. 

Ak daňovník znižuje základ dane o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie alebo o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, nie je povinný  

k daňovému priznaniu prikladať doklad, ktorým by preukazoval nárok na uplatnenie týchto 

nezdaniteľných častí základu dane. 

http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
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Vrátenie daňového preplatku 

 

Daňový úrad vráti daňový preplatok alebo vyplatí daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu 

v prípade, ak sú väčšie ako 5 eur, v termíne najneskôr 10.5.2017 na základe riadne 

vyplnenej žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania typu A a je uvedená v XI. oddiele. 

Na postup správcu dane sa pri vrátení daňového preplatku použijú ustanovenia § 79 daňového 

poriadku. 

 

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania 

 

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov za 

zdaňovacie obdobie 2016 sú k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy 

www.financnasprava.sk v ponuke Aktuálne: dane a clá- rok 2017 - Informácie k aktuálnym 

daňovým a colným povinnostiam – Daň z príjmov – Základné číselné údaje  súvisiace 

s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 

Link: https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam 

 

 

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR  
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