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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky k Protokolu

k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Referent: Ing. Dagmar Paličková, tel.: 02/59 58 34 79 Číslo: MF/7893/2004-75

Dňa 20. októbra 1995 bola v Prahe podpísa-
ná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čes-
kou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci
v oblasti colníctva (ďalej len „zmluva“). Národná
rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila sú-
hlas svojím uznesením č. 259 z 13. decembra
1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifiko-
val 20. marca 1996. Na základe článku 15
ods. 2 zmluva nadobudla platnosť tridsiatym
dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. júna
1996. V Zbierke zákonov bola zmluva publikova-
ná pod č. 198/1996 na základe oznámenia Mi-
nisterstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Colné správy zmluvných strán vedené snahou
pokračovať vo vzájomnej spolupráci v colnej ob-
lasti aj po vstupe Slovenskej republiky a Českej
republiky do Európskej únie potvrdili tento zámer

prijatím protokolu k uvedenej zmluve. V nových
podmienkach jednotného vnútorného trhu, s ve-
domím rešpektovať právne predpisy Európskeho
spoločenstva uzavrelo Colné riaditeľstvo Sloven-
skej republiky s Ministerstvom financií – Generál-
nym riaditeľstvom ciel Českej republiky vykoná-
vací protokol. Protokol bol podpísaný dňa
19. januára 2004 v Prahe a platnosť nadobudol
1. mája 2004.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v nadväznosti na uvedené uverejňuje text proto-
kolu v úplnom znení.

Protokol upravuje uplatňovanie zmluvy po na-
dobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení oboch
zmluvných strán k Európskej únii a vzťah zmluvy
k iným právnym predpisom Európskeho spolo-
čenstva, ktoré upravujú oblasť colnej spolupráce.

Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Protokol
k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo financií – Generálne riaditeľstvo ciel Českej
republiky ( ďalej len „colné správy zmluvných strán“)

n a z á k l a d e splnomocnenia colných správ zmluvných strán k vykonávaniu Zmluvy medzi Slo-
venskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva (ďalej
„zmluva“), ktoré je upravené v článku 13 zmluvy,

s o h ľ a d o m na nadobudnutie platnosti Zmluvy o pristúpení k Európskej únii pre obe zmluvné
strany ku dňu 1. mája 2004,

z a ú č e l o m riadneho vykonávania zmluvy v nových podmienkach Jednotného vnútorného trhu
stanoveného právnymi predpismi Európskeho spoločenstva (ďalej „ES“),

s v e d o m í m, že colné správy musia rešpektovať právne predpisy ES, ktoré obsahujú aj ustano-
venia upravujúce oblasť colnej spolupráce,

sa dohodli na nasledujúcich vykonávacích ustanoveniach:

Uplatňovanie zmluvy po nadobudnutí platnosti
Zmluvy o pristúpení k Európskej únii oboma zmluvnými stranami

Článok 1

V súvislosti so zrušením pravidelných colných kontrol na spoločnej hranici oboch štátov sa neuplat-
ňujú ustanovenia článku 4 a článku 6 písm. c) zmluvy.

Článok 2

Colné správy zmluvných strán naďalej uplatňujú ustanovenia článku 9 písm. b) a c) zmluvy vo výni-
močných prípadoch, kedy na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych
predpisov ES majú oprávnenie kontrolovať pohyb tovaru z územia jednej zmluvnej strany na územie
druhej zmluvnej strany, napríklad tovar ohrozujúci bezpečnosť, zdravie osôb, tovar podliehajúci zá-
kazom a obmedzeniam, prípadne tovar podliehajúci spotrebným daniam.

Vzťah zmluvy k ostatným právnym predpisom ES
upravujúcim oblasť colnej spolupráce

Článok 3

Právne predpisy ES

1. Právnymi predpismi ES v oblasti colnej spolupráce sú najmä nariadenie rady č. 515/1997 o vzá-
jomnej pomoci medzi administratívnymi orgánmi a spolupráci medzi nimi a komisiou za účelom
zabezpečenia správneho uplatňovania predpisov v oblasti colníctva a poľnohospodárstva, Doho-
vor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných techno-
lógií pre colné účely (Dohovor CIS), Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy
o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Dohovor Neapol II).

2. Vzhľadom k tomu, že zmluva dopĺňa vyššie uvedené právne predpisy a nie je s nimi v rozpore, od
rozhodnutia dožadujúceho orgánu bude záležať, či bude žiadosť o spoluprácu podaná na zákla-
de právnych predpisov ES, alebo na základe zmluvy. Žiadosť o spoluprácu sa prednostne uplatní
podľa právnych predpisov ES, pokiaľ je to možné. Spolupráca podľa zmluvy sa uplatní v prípa-
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doch, keď bude výhodnejšia. Žiadosť o spoluprácu musí vždy obsahovať oznámenie, na základe
ktorého právneho predpisu je podávaná.

Článok 4
Dohovor Neapol II

V prípadoch, že pre obe zmluvné strany platí dohovor Neapol II a požadovaná pomoc alebo spo-
lupráca je týmto dohovorom upravená, postupujú colné správy zmluvných strán podľa dohovoru
Neapol II.

Záverečné ustanovenia
Článok 5

1. Colné správy zmluvných strán si navzájom oznámia všetky skutočnosti, ktoré by mohli brániť riad-
nemu a účinnému uplatňovaniu zmluvy, o ktorých sa dozvedia po podpise protokolu.

2. Najneskôr rok po podpise protokolu sa zástupcovia colných správ zmluvných strán stretnú za úče-
lom posúdenia vzájomnej spolupráce v podmienkach členstva v Európskej únii, pokiaľ sa písomne
nedohodnú, že takéto posúdenie nie je potrebné.

3. Protokol sa bude uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení k Európskej únii
pre obe zmluvné strany.

Dané v Prahe dňa 19. januára 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom
a v českom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

Colné riaditeľstvo
Slovenskej republiky

Ministerstvo financií -
Generálne riaditeľstvo ciel Českej republiky

Jozef Gönczöl v. r. Zdeněk Richtr v. r.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. augusta 2004,

ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Referent: Svetlana Faiglová, tel.: 02/59 58 34 15 Číslo: MF/003652/2004-72
Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09
Ing. Ján Pohlod, tel.: 02/59 58 34 12

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod-
ľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných or-
gánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., záko-
na č. 493/2001 Z. z. a zákona č. 609/2003
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fy-
zickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo
závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov
fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy
podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe
č. 2.

(3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní podľa doterajších
predpisov sa použijú pri podávaní daňových pri-
znaní za zdaňovacie obdobie predchádzajúce
zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu 1. janu-
árom 2004.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 16. decembra 2002,
č. 20 726/2002-72, ktorým sa ustanovujú vzory
daňových priznaní k daniam z príjmov a vzor
hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fy-
zických osôb zo závislej činnosti a z funkčných
požitkov (oznámenie č. 10/2003 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra
2004.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky
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DAÒOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daòovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej èinnosti

pod¾a § 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len zákon”)„

FO
typ: A

Záznamy daòového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenèné èíslo Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu

MF SR è. 13 432/2004-72

DPFOAv04_1

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Za rok

opravné daòové priznanie

dodatoèné daòové priznanie
(vyznaèí sa x)

daòové priznanie

Druh priznania

Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

Dátum zistenia skutoènosti na podanie
dodatoèného daòového priznania

. . 2 0 0

2 0 0

. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp

o da
åòa len

ak ide òovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

Adresa trvalého pobytu v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát

11 - Telefón

/0

08 - PSÈ

05 - Titul04 - Meno03 - Priezvisko

/
12 - FAX

0

07 - Èíslo

01 - Rodné èíslo (DIÈ)

/

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI

Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daòovník obvykle zdr�iaval v zdaòovacom období 2)

16 - Obec

13 - Ulica

17 - Telefón

/0

15 - PSÈ

/
18 - FAX

0

14 - Èíslo

Adresa na doruèovanie na území Slovenskej republiky 2)

22 - Obec

19 - Ulica

23 - Telefón

/0

21 - PSÈ

/
24 - FAX

0

20 - Èíslo

Daòovník s obmedzenou daòovou povinnos�ou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia áno

Kód štátu - vypåòa daòový úrad
1)

Príloha è. 1 k opatreniu è. MF/003652/2004-72V Z O R

1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistický úrad Slovenskej republiky è. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z. z.
2) Slovenskej republikyVypåòa sa, len ak daòovník nemá trvalý pobyt na území .



Rodné èíslo (DIÈ)

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍ�ENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Poberal (a) som na zaèiatku zdaòovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 11 ods. 2 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
priznaný spätne k zaèiatku príslušného zdaòovacieho obdobia

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 2 zákona
za zdaòovacie obdobie (v Sk)

Údaje o � (man�elovi), ktorá (ý) �ije s daòovníkom v domácnostiman elke 3)

áno

/

29

28

Rodné èíslo- Priezvisko a meno30

/

Vlastné príjmy (v Sk)
4) Poèet

mesiacov
4)

Strana 2

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO
ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAÒOVÉ PRIZNANIE (ïalej len “zástupca”)

TitulMeno25 - Priezvisko

26 - Ulica a èíslo PSÈ Obec

Štát Telefón

/0

27 - Rodné èíslo

/

Rodné èíslo

5)

neuplatòuje si daòový bonus ani jeho pomernú èas�

Uvádzajú sa údaje o vy�ivovanom die�ati (de�och), na ktoré si za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daòový bonus iný daòovník.
Pri uplatòovaní daòového bonusu na viac ako štyri vy�ivované deti, uvádzajú sa údaje o ïalších vy�ivovaných de�och v èlenení pod¾a r. 31 v IX. oddiele
daòového priznania. Prílohou daòového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daòového bonusu: potvrdenie školy, �e die�a (deti) �ijúce s
daòovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vy�ivované
die�a (deti) alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, �e die�a (deti) �ijúce s daòovníkom v domácnosti sa pova�uje za vy�ivované a nemô�e sa
sústavne pripravova� na povolanie štúdiom alebo vykonáva� zárobkovú èinnos� pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného územného úradu o
poberaní prídavku na vy�ivované die�a (deti). Ak daòovník v zdaòovacom období, za ktoré podáva daòové priznanie, takéto doklady predlo�il svojmu
zamestnávate¾ovi a podaním daòového priznania, v tomto prípade uvedené doklady nie sú súèas�ou
daòového priznania.

Údaje o vy�ivovaných de�och �ijúcich s daòovníkom v domácnosti na uplatnenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona 5)

- Priezvisko a meno31 Poèet mesiacov

/

/

/

/

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAÒOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Uplatòujem daòový bonus na viac ako štyri vy�ivované deti

Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 2 zákona (vyplní sa len v prípade uplatòovania zní�enia základu dane)

V. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ÈINNOSTI (§ 5 zákona) - v celých Sk

Úhrn príjmov od všetkých zamestnávate¾ov
6) 32

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)
6) 33

Úhrn príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie
najviac 10 % príjmu, najviac však 24 000 Sk roène
(§ 52 ods. 35 zákona)

7)

34

Základ dane (r. 32 - r. 33 - r. 34) 35

6)

7)

Vypåòa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej èinnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahranièí od všetkých platite¾ov dane. Kópie týchto potvrdení sú prílohou daòového priznania.
Uplatní sa len za zdaòovacie obdobie roka 2004.

MF SR è. 13 432/2004-72

DPFOAv04_2

3)
4)

Vypåòa sa, len ak si daòovník uplatòuje nezdanite¾nú èas� základu dane na man�elku (man�ela) pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
Uvádzajú sa vlastné príjmy man�elky (man�ela) za celé zdaòovacie obdobie, za ktoré sa podáva daòové priznanie a v ståpci poèet mesiacov sa uvádza
poèet kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období (kalendárnom roku), poèas ktorých man�elka (man�el) �ila (�il) s daòovníkom v domácnosti (u�
kalendárny mesiac, na ktorého zaèiatku boli splnené ustanovené podmienky)



Rodné èíslo (DIÈ) /

Strana 3

a) na daòovníka

b) na man�elku (man�ela)

Zní�enie
základu
dane
pod¾a
§ 11
zákona

Nezdanite¾né
èasti základu
dane pod¾a
ods. 1 písm.

Základ dane zní�ený o sumu z r. 39 (r. 36 - r. 39) 8)

Daò pod¾a § 15 zákona zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 40

Základ dane z r. 35

spolu (r. 37 + r. 38)

VI. ODDIEL - VÝPOÈET DANE pod¾a § 15 zákona - v celých Sk

36

37

38

39

40

41

42

43

Daò pod¾a § 15 zákona po vyòatí príjmov zo zdrojov
v zahranièí zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 43

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane)

Základ dane zní�ený o úhrn vyòatých
príjmov (základov dane) (r. 40 - r. 42)

Výpoèet dane
po vyòatí príjmov
zo zdrojov
v zahranièí

Úhrn príjmov (základov dane)
zo zdrojov v zahranièí
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Daò zaplatená v zahranièí
z príjmov z r. 45
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Výpoèet percenta dane na úèely zápoètu
[r. 45 : (r. 43 alebo r. 40)] x 100

Z dane zaplatenej v zahranièí mo�no
zapoèíta� [(r. 44 alebo r. 41) x r. 47) : 100]
(zaokrúhlené na celé koruny nahor)

Daò uznaná na zápoèet
(r. 48 maximálne do sumy na r. 46)

Daòová povinnos� (r. 44 alebo r. 41 - r. 49)

Výpoèet dane
uznanej na zápoèet
na tuzemskú
daòovú povinnos�
zo zaplatenej dane
v zahranièí

,

44

45

46

47

48

49

50

8)
9)

10)
11)

12)

Ak je suma na r. 39 vyššia ako na r. 36, uvádza sa na r. 40 nula.
Ak sa uplatòuje daòový bonus pod¾a § 33 zákona, uvádza sa suma daòového bonusu na všetky vy�ivované deti uvedené v IV. a v IX. oddiele, prièom výška
daòového bonusu na jedno vy�ivované die�a je 4800 Sk roène.
Ak je suma na r. 51 vyššia ako suma na r. 50, uvádza sa nula.
Ak je na r. 55 suma daòového bonusu na vyplatenie správcom dane, vypåòa sa �iados� o jej vyplatenie v X. daòového priznania. Ak sa podáva
dodatoèné daòové priznanie, v tomto prípade sa v �iadosti v X. dodatoèného daòového priznania vyplní len kladný rozdiel r. 55 dodatoèného daòového
priznania a daòového priznania.Ak je rozdiel záporný, pri uplatnení postupu pod¾a § 33 ods. 11 zákona sa suma vráti správcovi dane.
Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdanite¾nej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej èinnosti.

oddiele
oddiele

Nárok na daòový bonus (na jedno die�a alebo úhrn na
viac vy�ivovaných detí) pod¾a § 33 zákona

9)
51

Zamestnávate¾om nesprávne vyplatený daòový bonus
r. 53 - r. 51 > 0

56

Daò (daòová povinnos�) zní�ená o daòový bonus
(r. 50 - r. 51)

10)
52

Daò na úhradu vrátane zamestnávate¾om nesprávne vyplateného
daòového bonusu r. 50 - r. 51 + r. 53 + r. 55 - r. 57 - r. 58 (+)

59
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Preplatok zní�ený o zamestnávate¾om nesprávne vyplatený
daòový bonus r. 50 - r. 51 + r. 53 + r. 55 - r. 57 - r. 58 (-)

60
-

Suma daòového bonusu priznaného a vyplateného
zamestnávate¾om

53

Rozdiel riadkov r. 51 - r. 53 > 0 54

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
r. 54 - r. 50 > 0

11)
55

+

zaplatených pod¾a § 34
ods. 6 a 7 zákona

Úhrn
preddavkov

57

zrazených pod¾a § 35 zákona
12)

58
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Rodné èíslo (DIÈ) /

2 % zo zaplatenej dane z r. 52
(minimálne 20 Sk)

65

66 - ÚDAJE O PRIJÍMATE¼OVI

Obec

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obchodné meno (názov)

Právna formaIÈO

Uvádzam osobitné záznamy
13)

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAÒOVNÍKA

Poèet príloh
Uvádza sa poèet všetkých príloh, ktoré
sú súèas�ou daòového priznania.

Vyhlasujem, �e všetky údaje uvedené v daòovom priznaní
sú správne a úplné.

podpis daòovníka (zástupcu)
. . 2 0 0Dátum

67

13) Ak sa uplatòuje nárok na daòový bonus na vy�ivované die�a (deti) pod¾a § 33 zákona na viac ako 4 deti, uvedené v oddiele IV., v tomto oddiele
sa uvedú údaje o ïalších vy�ivovaných de�och pod¾a èlenenia tabu¾ky v oddiele IV.

Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto èlenení na osobitnej prílohe, ktorá je súèas�ou daòového priznania.

VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOÈNÉHO DAÒOVÉHO PRIZNANIA - v Sk

Preplatok dane, ak je väèší ako 100 Sk, alebo daò na
úhradu z r. 59 alebo r. 60 daòového priznania

61

Preplatok (-) alebo nedoplatok (+)
(r. 59 alebo r. 60) - r. 61
+ [(r. 65 daòového priznania - 2 % z r. 52) > 0]

62

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
z r. 55 daòového priznania, ak je väèšia ako 100 Sk

63

Rozdiel súm daòového bonusu na poukázanie správcom
dane (+), na vrátenie správcovi dane -) (r. 55 - r. 63)( 11)

64

MF SR è. 13 432/2004-72

VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pod¾a § 50 zákona

DPFOAv04_4
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X. ODDIEL - �IADOS� O VYPLATENIE DAÒOVÌHO BONUSU

�iadam o vyplatenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona v sume uvedenej na r. 55, ak je väèšia ako 100 Sk

Èíslo úètu Kód banky

/
poštovou
pouká�kou

na úèet

podpis daòovníka
(zástupcu)

XI. ODDIEL - �IADOS� O VRÁTENIE PREPLATKU

�iadam o vrátenie preplatku pod¾a
(r. 60 )

§ 63 zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov > 100 Sk alebo r. 62 > 100 Sk

Èíslo úètu Kód banky

/
poštovou
pouká�kou

na úèet

. . 2 0 0Dátum

podpis daòovníka
(zástupcu). . 2 0 0Dátum

�iadam o vyplatenie rozdielu daòového bonusu r. 55 dodatoèného daòového priznania a r. 55 daòového priznania 11)

v sume uvedenej na r. 64, ak je kladná



DAÒOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len zákon”)„

Vypåòa daòový úrad

Strana 1

Miesto pre evidenèné èíslo Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Za rok

opravné daòové priznanie

dodatoèné daòové priznanie
(vyznaèí sa x)

daòové priznanie

Druh priznania

Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

Dátum zistenia skutoènosti na podanie
dodatoèného daòového priznania

. . 2 0 0

2 0 0

. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp

o da
åòa len

ak ide òovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

Adresa trvalého pobytu v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát

11 - Telefón

/0

08 - PSÈ

05 - Titul04 - Meno03 - Priezvisko

/
12 - FAX

0

07 - Èíslo

01 - Rodné èíslo (DIÈ)

/

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI

Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daòovník obvykle zdr�iaval v zdaòovacom období 2)

16 - Obec

13 - Ulica

17 - Telefón

/0

15 - PSÈ

/
18 - FAX

0

14 - Èíslo

Adresa na doruèovanie na území Slovenskej republiky 2)

22 - Obec

19 - Ulica

23 - Telefón

/0

21 - PSÈ

/
24 - FAX

0

20 - Èíslo

MF SR è. 13 433/2004-72
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Daòovník s obmedzenou daòovou povinnos�ou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia áno

Kód štátu - vypåòa daòový úrad
1)

1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistický úrad Slovenskej republiky è. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z. z.
2) Slovenskej republikyVypåòa sa, len ak daòovník nemá trvalý pobyt na území .

Príloha è. 2 k opatreniu è. MF/003652/2004-72V Z O R



Rodné èíslo (DIÈ)

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍ�ENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Poberal (a) som na zaèiatku zdaòovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 11 ods. 2 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
priznaný spätne k zaèiatku príslušného zdaòovacieho obdobia

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 2 zákona
za zdaòovacie obdobie (v Sk)

4)
5)

Vypåòa sa, len ak si daòovník uplatòuje nezdanite¾nú èas� základu dane na man�elku (man�ela) pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
Uvádza sa poèet kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období (kalendárnom roku), poèas ktorých man�elka (man�el) �ila (�il) s daòovníkom
v domácnosti (kalendárny mesiac, na ktorého zaèiatku boli splnené ustanovené podmienky)

Údaje o � (man�elovi), ktorá (ý) �ije s daòovníkom v domácnostiman elke 4)

áno

/

30

29

Rodné èíslo- Priezvisko a meno31

/

Vlastné príjmy (v Sk) Poèet
mesiacov

5)

Strana 2

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

TitulMeno26 - Priezvisko

27 - Ulica a èíslo PSÈ Obec

Štát Telefón

/0

28 - Rodné èíslo

/

Èíslo úètu
3)25 - Banka alebo poboèka zahraniènej banky Kód banky

/

/

/
3) Uvádza sa be�ný úèet (úèty), ktorý daòovník pou�íva v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti.

Ïalšie takéto úèty sa uvádzajú v XIII. (miesto na osobitné záznamy daòovníka).oddiele

Rodné èíslo

6) Uvádzajú sa údaje o vy�ivovanom die�ati (de�och), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daòový bonus iný daòovník.

Pri uplatòovaní daòového bonusu na viac ako štyri vy�ivované deti, sa uvádzajú údaje o ïalších vy�ivovaných de�och v èlenení pod¾a r. 32 v XIII.
daòového priznania. Prílohou daòového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daòový bonus, a to potvrdenie školy, �e die�a (deti) �ijúce s
daòovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na
vy�ivované die�a (deti), alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, �e die�a (deti) �ijúce s daòovníkom v domácnosti sa pova�uje za
vy�ivované a nemô�e sa sústavne pripravova� na povolanie štúdiom alebo vykonáva� zárobkovú èinnos� pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie
príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vy�ivované die�a (deti). U daòovníka, ktorého súèas�ou zdanite¾ných príjmov v príslušnom
zdaòovacom období sú aj príjmy zo závislej èinnosti a takéto doklady predlo�il ako zamestnanec svojmu zamestnávate¾ovi v príslušnom zdaòovacom
období [§ 37 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona], ktorého sa daòový bonus týka, nie sú u� tieto doklady súèas�ou daòového priznania s výnimkou daòovníka,
ktorý si u zamestnávate¾a uplatòoval daòový bonus len pomernou èas�ou.

oddiele

Údaje o vy�ivovaných de�och �ijúcich s daòovníkom v domácnosti na uplatnenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona 6)

- Priezvisko a meno32 Poèet mesiacov

/

/

/

/

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAÒOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Uplatòujem daòový bonus na viac ako štyri vy�ivované deti

MF SR è. 13 433/2004-72
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Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie pod a § 2 písm. n) zákona¾ áno



Rodné èíslo (DIÈ) /

VI. ODDIEL -
(

(èiastkového základu dane)
§ 6 zákona)

VÝPOÈET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA,
Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ÈINNOSTI A Z PRENÁJMU - v celých Sk

Tabu¾ka è. 1 - preh¾ad príjmov a výdavkov pod¾a § 6 zákona

z po¾nohosp. výroby, lesného a vodného
hospodárstva /ods. 1 písm. a)

Druh príjmov pod¾a § 6 zákona PríjmyR.

1

2

3

4

5

6

Výdavky

zo �ivnosti /ods. 1 písm. b)

z podnikania vykonávaného pod¾a osobitných
predpisov /ods. 1 písm. c)

spoloèníkov v. o. s. a komplementárov
kom. pol.s /ods. 1 písm. d)

z pou�itia alebo z poskytnutia práv z priemysel. alebo
z iného duševného vlastníctva vrátane autorských
práv a práv... /ods. 2 písm. a)

z èinností, ktoré nie sú �ivnos�ou ani podnikaním
/ods. 2 písm. b)
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1 2

znalcov a tlmoèníkov za èinnos� pod¾a
osobitného predpisu /ods. 2 písm. c)7

8

9

spolu r. 1 a� 7

z prenájmu nehnute¾ností /ods. 3

Súèas�ou príjmov na r. 1 a� 7 a 9 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos� sa uvádza v XIII. .

sa vypåòa, ak daòovník úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva, alebo ak uplatòuje výdavky percentom z príjmov alebo ak vedie
evidenciu pod¾a § 6 ods. 11 zákona. Ak ide o spoloèníka v.o.s. a komplementára k.s., uvádza sa v tejto tabu¾ke èas� základu dane
pripadajúca na spoloèníka alebo komplementára. Ak v.o.s. alebo k.s. vykázala daòovú stratu potom èas� tejto straty pripadajúca na spoloèníka alebo
komplementára sa uvádza . sa tie� uvádza poistné na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie (ïalej len “poistné a príspevky“), ak toto poistné a príspevky nie sú nákladom v.o.s. alebo kom. spol. súèas�ou
príjmov je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými daòovníkmi z titulu
spoluvlastníctva k veci alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona); údaje o týchto daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. ; rovnako sa tu uvádza aj
príjem pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol pri spoloènom podnikaní alebo zo spoloènej inej samostatnej zárobkovej èinnosti na základe písomnej
zmluvy o zdru�ení (úèastník zdru�enia) alebo písomného vyhlásenia o zdru�ení sa (spoloèník pozemkového spoloèenstva bez právnej subjektivity)
(§ 10 ods. 2 zákona). Ak ide o úèastníka zdru�enia súèasne s daòovým priznaním sa predlo�í aj kópia takejto zmluvy. Ak ide o úèastníka zdru�enia,
uvádza sa celková suma spoloène dosiahnutých príjmov a vynalo�ených výdavkov v XIII. . sa uvádzajú výdavky. Ak daòovník uplatòuje
pod¾a § 19 zákona (daòové výdavky), mô�u sa uvies� úhrnom na r. 8, ak sa vz�ahujú len k príjmom uvedeným na r. 1 a� 7; ak daòovník uplatòuje výdavky
percentom z príjmov, uvádza sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov pod¾a § 6 ods. 10 zákona úhrnom na r. 10 vrátane preukázate¾nej výšky
zaplateného poistného a príspevkov. Ak je daòovník spoloèníkom v.o.s. alebo komplementárom kom. spol., uvádza sa v XIII. obchodný názov
spoloènosti, DIÈ a výška jeho podielu v percentách.

oddiele

oddiele

oddiele

oddiele

Tabu¾ka è. 1
na r. 4 v stå. 1

na r. 4 v stå. 2 Na r. 4 v stå. 2
V stå. 1

na r. 1 a� 7 a r. 9

V stå. 2

V. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ
ÈINNOSTI

(èiastkového základu dane)
(§ 5 zákona) - v celých Sk

Úhrn príjmov od všetkých zamestnávate¾ov
7) 33

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)
7) 34

Úhrn príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie
najviac 10 % príjmu, najviac však 24 000 Sk roène
(§ 52 ods. 35 zákona)

8)

35

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 33 - r. 34 - r. 35)

7)

8)

Vypåòa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej èinnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahranièí od všetkých platite¾ov dane. Kópie potvrdení sú prílohou daòového priznania.
Uplatní sa len za zdaòovacie obdobie roka 2004.

10 spolu r. 8 a 9

MF SR è. 13 433/2004-72
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Rodné èíslo (DIÈ) /

VII. ODDIEL - (èiastkového základu dane)
(§ 7 zákona)

VÝPOÈET ZÁKLADU DANE
Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU - v celých Sk

Tabu¾ka è. 2 - preh¾ad príjmov a výdavkov pod¾a § 7 zákona

úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
/ods. 1 písm. a)

Druh príjmov pod¾a § 7 zákona PríjmyR.

1

2

3

4

8

9

Výdavky

úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
kni�kách vrátane úrokov z peòa�ných prostriedkov
na vkladovom úète a z be�ného úètu

/ods. 1 písm. b)
úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a
pô�ièiek a úroky z hodnoty splateného vkladu
v dohodnutej výške spoloèníkov verejných
obchodných spoloèností /ods. 1 písm. c)
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia

/ods. 1 písm. d)

rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo
pokladniènej pouká�ky a ni�šou obstarávacou
cenou /ods. 3

spolu r. 1 a� 8

V tabu¾ke è. 2 stå. 1 na r. 1 a� 8súèas�ou príjmov je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými
daòovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. .
Súèas�ou príjmov na r. 1 a� 8 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos� sa uvedie v XIII. .

oddiele
oddiele

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 45 - r. 46, ak je tento
rozdiel záporný, uvádza sa na r. 47 nula)

Výdavky z tabu¾ky è. 2, stå. 2, r. 9

Príjmy z tabu¾ky è. 2, stå. 1, r. 9

47

46

45

1 2

5

6

plnenia z poistenia pre prípad do�itia urèitého veku;
jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané
v prípade poistenia osôb pri predèasnom skonèení
poistenia /ods. 1 písm. e)
výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja

/ods. 1 písm. f)

7
výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z
rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera
a emisným kurzom pri jeho vydaní /ods. 2

Základ dane (kladný rozdiel r. 37 a r. 38)
alebo výsledok hospodárenia (zisk)

Výdavky z tabu¾ky è. 1, stå. 2, r. 10

Príjmy z tabu ky . 1, st . 1, r. 10¾ è å

44

43

42

41

40

39

38

37

-

+

-

+

Strata (záporný rozdiel r. 37 a r. 38)
alebo výsledok hospodárenia (strata)

Polo�ky zvyšujúce základ dane (zni�ujúce stratu)
(§ 17 zákona)

Polo�ky zni�ujúce základ dane (zvyšujúce stratu)
(§ 17 zákona)

Základ dane (èiastkový základ dane)
([ r. 39 + r. 41 - r. 42) > 0 alebo (r. 40 + r. 41 - r. 42) > 0]

Daòová strata
[ r. 39 + r. 41 - r. 42) < 0 alebo (r. 40 + r. 41 - r. 42) < 0](

MF SR è. 13 433/2004-72
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Rodné èíslo (DIÈ) /
VIII. ODDIEL - (èiastkového základu dane)

(§ 8 zákona)
VÝPOÈET ZÁKLADU DANE Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

- v celých Sk

Tabu¾ka è. 3 - preh¾ad príjmov pod¾a § 8 zákona

Druh príjmov pod¾a § 8 zákona

z predaja hnute¾ných vecí
/ods. 1 písm. c)

z prevodu vlastníctva nehnute¾ností
/ods. 1 písm. b)

z prevodu opcií
/ods. 1 písm. d)

z prevodu cenných papierov
/ods.1 písm. e)

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 po�itky
/ods. 1 písm. h)

výhry a ceny
/ods. 1 písm. i) a j)

PríjmyR.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

Výdavky
9)

z príle�itostných èinností vrátane príjmov z prí-
le�itostnej po¾nohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príle�itostného
prenájmu hnute¾ných vecí /ods. 1 písm. a)

iné

Spolu r. 1 a� 10

9) Ak sú výdavky v stå. 2 na r. 1 a� 9 vyššie ako príjem v týchto riadkoch, uvádzajú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Na r. 10 sa uvádzajú výdavky len
do výšky ka�dého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na r. 1 a� 9, napr. daòovník dosiahne okrem príjmov uvedených na r. 1 a� 9
dva druhy príjmov úhrnom 100 000 Sk (70 000 Sk + 30 000 Sk), prièom výdavky k príjmom 70 000 Sk preukázate¾ne vynalo�il v sume 50 000 Sk a
k príjmom 30 000 Sk 40 000 Sk. Výdavky v stå. 2 budú spolu 80 000 Sk (50 000 Sk + 30 000 Sk).

1 2

V súèas�ou príjmov na r. 1 a� 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos� sa uvádza v XIII. . Rovnako
súèas�ou týchto príjmov je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými daòovníkmi z titulu
spoluvlastníctva alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. . Pod¾a § 8 ods. 2 zákona, ak sú
výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu (na r. 1 a� 10) 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 stå. 1 sa v súlade s § 52 ods. 20 zákona uvádza rozdiel medzi príjmom a výdavkom vynalo�eným na dosiahnutie tohto príjmu, zní�ený o sumu
50 000 Sk [§ 10 ods. 3 písm. a) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov] èo je suma oslobodená od dane pod¾a § 4 ods.
1 písm. d) tohto zákona, prièom na r. 5 stå. 2 sa neuvádza �iadna suma (uvádza sa nula), ak daòovník bude ma� len príjmy z predaja takýchto cenných
papierov. Príjmy uvedené na r. 9 plynúce zo zdrojov v zahranièí sa nezni�ujú o výdavky [§ 8 ods. 3 písm. a) zákona].

tabu¾ke è. 3 stå. 1 oddiele

oddiele

Príjmy z tabu¾ky è. 3, stå. 1, r. 11

Výdavky z tabu¾ky è. 3, stå. 2, r. 11

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 48 - r. 49)

48

49

50

z prevodu úèasti (podielu) na s. r. o., kom. spol.
alebo z prevodu èlenských práv dru�stva

/ods. 1 písm. f)
6
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Rodné èíslo (DIÈ) /

Výpoèet základu dane:

Strata (straty) alebo jej èas� na uplatnenie
pod¾a § 52 ods. 8 zákona
z predchádzajúcich zdaòovacích období

10)

Nárok na uplatnenie straty alebo jej èasti pod¾a § 52 ods. 8 zákona
z úhrnu r. 51: .......................... (jedna pätina z tejto sumy)

Daòová strata z § 6 zákona (r. 44)

10) Na r. 51, r. 53 a� 57 v¾avo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma straty pod¾a rokov.

Na r. 53 a� 57 sa uvádza len strata alebo tá èas� straty, ktorá sa v príslušnom zdaòovacom období odpoèítava od základu dane v súlade s § 30 zákona.

51

52

58

Preh¾ad o vzniku daòovej straty (strát) a jej uplatnenie pod¾a § 4 ods. 2, § 30 zákona a § 52 ods. 8 zákona:

IX. ODDIEL - ZÁKLAD DANE a odpoèet daòovej straty pod¾a § 30 zákona - v celých Sk

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 5 zákona (r. 36)

Èiastkový základ dane z príjmov
pod¾a § 6 zákona (r. 43)

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 7 zákona (r. 47)

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 8 zákona (r. 50)

Úhrn èiastkových základov dane z príjmov
pod¾a § 6 a� 8 zákona (r. 60 + r. 61 + r. 62)

Daòová strata z r. 58

59

60

61

62

63

64

Zní�ený úhrn èiastkových základov dane
(r. 63 - r. 64)

11)

Nárok na uplatnenie straty z predchádzajúcich zdaòovacích
období (r. 52 + r. 53 + r. 54 + r. 55 + r. 56 + r. 57)

12)

Zní�ený úhrn èiastkových základov dane
(r. 65 - r. 66)

11)

65

66

67

68

11)
12)

Ak je suma na r. 65 a r. 67 záporná, uvádza sa na týchto riadkoch nula.
Nárok na uplatnenie straty z r. 52 v tre�om a� piatom roku odpoètu tohto nároku, sa vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu
dane na r. 65 prevyšujúceho 150 000 Sk.

53

54

55

56

57

Strata (straty) alebo jej èas� na uplatnenie
pod¾a § 30 zákona
z predchádzajúcich zdaòovacích období

10)

Základ dane (r. 59 + r. 68) 69

Zvýšenie základu dane z r. 67 o sumu nepreinvestovanej
straty alebo jej èasti z predchádzajúcich zdaòovacích období
pod¾a § 34 ods. 2 zákona è. 366/1999 Z. z.

MF SR è. 13 433/2004-72
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Rodné èíslo (DIÈ) /

a) na daòovníka

b) na man�elku (man�ela)

Zní�enie
základu
dane
pod¾a
§ 11
zákona

Nezdanite¾né
èasti základu
dane pod¾a
ods. 1 písm.

Základ dane zní�ený o sumu z r. 73 (r. 70 - r. 73) 13)

Daò zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 74

Základ dane z r. 69

spolu (r. 71 + r. 72)

X. ODDIEL - VÝPOÈET DANE pod¾a § 15 zákona - v celých Sk

70

71

72

73

74

75

76

77

Daò po vyòatí príjmov zo zdrojov v zahranièí
zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 77

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane)

Základ dane zní�ený o úhrn vyòatých
príjmov (základov dane) (r. 74 - r. 76)

Výpoèet dane
po vyòatí príjmov
zo zdrojov
v zahranièí

Úhrn príjmov (základov dane)
zo zdrojov v zahranièí
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)
Daò zaplatená v zahranièí
z príjmov z r. 79
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Výpoèet percenta dane na úèely zápoètu
[r. 79 : (r. 77 alebo r. 74)] x 100

Z dane zaplatenej v zahranièí mo�no
zapoèíta� [(r. 78 alebo r. 75) x r. 81) : 100]
(zaokrúhlené na celé koruny nahor)

Daò uznaná na zápoèet
(r. 82 maximálne do sumy na r. 80)

Daò po vyòatí a zápoète
(r. 78 alebo r. 75) alebo (r. 78 - r. 83 alebo r. 75 - r. 83)

Výpoèet dane
uznanej na zápoèet
na tuzemskú
daòovú povinnos�
zo zaplatenej dane
v zahranièí

,

Suma daòového bonusu priznaného a vyplateného
zamestnávate¾om

Rozdiel riadkov r. 86 - r. 88 > 0

Suma preddavku vybraná pod¾a § 43 zákona
17)

78

79

80

81

82

83

87

88

92

84

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
16)

r. 89 - r. 85 > 0

89

Daò (daòová povinnos�) zní�ená o daòový bonus
(r. 85 - r. 86)

15)

90

95

§ 35 zákona - z príjmov zo závislej
èinnosti

18)
Zrazený preddavok

§ 44 zákona - na zabezpeèenie
dane

94

93

Daò (daòová povinnos�) z r. 84

Nárok na daòový bonus (na jedno die�a alebo úhrn na viac
vy�ivovaných detí) pod¾a § 33 zákona

14)

85

86

Zaplatený preddavok (§ 34 zákona)

91Zamestnávate¾om nesprávne vyplatený daòový bonus
r. 88 - r. 86 > 0

MF SR è. 13 433/2004-72
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Rodné èíslo (DIÈ) /

XI. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOÈNÉHO DAÒOVÉHO PRIZNANIA - v Sk

Zvýšenie (+) alebo zní�enie (-) dane (r. 87 - r. 99)

Preplatok dane, ak je väèší ako 100 Sk, alebo daò na
úhradu z r. 96 alebo r. 97 daòového priznania

Daò (daòová povinnos�) zní�ená o daòový bonus
z r. 87 daòového priznania

101

102

100

XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pod¾a § 50 zákona

2 % zo zaplatenej dane z r. 87
(minimálne 20 Sk)

105

106 - ÚDAJE O PRIJÍMATE¼OVI

Obec

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obchodné meno (názov)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

Ak je suma na r. 73 vyššia ako na r. 70, uvádza sa na r. 74 nula.
Ak sa uplatòuje daòový bonus pod¾a § 33 zákona, uvádza sa suma daòového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí (pod¾a údajov uvedených
v IV. ), prièom výška daòového bonusu na jedno vy�ivované die�a je 4800 Sk roène.
Ak je suma na r. 86 vyššia ako suma na r. 85, uvádza sa nula.
Ak je na r. 90 suma daòového bonusu na vyplatenie správcom dane, vypåòa sa �iados� o jej vyplatenie v XIV. daòového priznania. Ak sa podáva
dodatoèné daòové priznanie, v tomto prípade sa v �iadosti v XIV. dodatoèného daòového priznania vyplní len kladný rozdiel r. 90 dodatoèného
daòového priznania a daòového priznania.Ak je rozdiel záporný, pri uplatnení postupu pod¾a § 33 ods. 11 zákona sa suma vráti správcovi dane.
Uvádza sa len tá suma preddavku, ktorá sa vz�ahuje k príjmom, ktoré si daòovník priznáva v daòovom priznaní (§ 4 ods. 6 zákona). Suma preddavku vybraná u
man�elov sa delí v rovnakom pomere, ako si delia príjmy, ktoré si priznávajú na zdanenie v daòovom priznaní. Ak suma preddavku bola vybraná u v. o. s.,
spoloèníci tejto spoloènosti uvádzajú na r. 92 len podiel z toho preddavku, ktorý je v rovnakej výške, ako si delia zisk. Rovnako sa postupuje aj ak ide o
komplementára kom. spol.
Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdanite¾nej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej èinnosti bez
uplatnenia daòového bonusu.
Na r. 98 sa uvádza nula, ak daòovníkovi nevznikne povinnos� plati� preddavky na daò.

oddiele

oddiele
oddiele

98
Daò na úèely platenia preddavkov na daò
pod¾a § 34 zákona
vypoèítaná zo základu dane z r. 70 alebo r. 70 - r. 76

19)

MF SR è. 13 433/2004-72
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Preplatok (-) alebo nedoplatok (+)
(r. 96 alebo r. 97) - r. 101
+ [(r. 105 daòového priznania - 2 % z r. 87) > 0]

104

103

/

IÈO

/
Právna forma

96Daò na úhradu vrátane zamestnávate¾om nesprávne vyplateného
daòového bonusu
r. 85 - r. 86 + r. 88 + r. 90 - r. 92 - r. 93 - r. 94 - r. 95 (+)

97Preplatok zní�ený o zamestnávate¾om nesprávne vyplatený
daòový bonus
r. 85 - r. 86 + r. 88 + r. 90 - r. 92 - r. 93 - r. 94 - r. 95 (-)

+

-

99

Rozdiel súm daòového bonusu na poukázanie správcom
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-) (r. 90 - r. 103) 16)

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
z r. 90 daòového priznania, ak je väèšia ako 100 Sk



XIV. ODDIEL - �IADOS� O VYPLATENIE DAÒOVÌHO BONUSU

�iadam o vyplatenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona v sume uvedenej na r. 90, ak je väèšia ako 100 Sk

Èíslo úètu Kód banky

/
poštovou
pouká�kou

na úèet

Strana 9MF SR è. 13 433/2004-72

Rodné èíslo (DIÈ) /

podpis daòovníka
(zástupcu)

XV. ODDIEL - �IADOS� O VRÁTENIE PREPLATKU

�iadam o vrátenie preplatku pod¾a
(r. 97 )

§ 63 zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov > 100 Sk alebo r. 102 > 100 Sk

Èíslo úètu Kód banky

/
poštovou
pouká�kou

na úèet

. . 2 0 0Dátum

podpis daòovníka
(zástupcu). . 2 0 0Dátum

Poèet príloh
Uvádza sa poèet všetkých príloh, ktoré
sú súèas�ou daòového priznania.

Vyhlasujem, �e všetky údaje uvedené v daòovom priznaní
sú správne a úplné.

podpis daòovníka (zástupcu)
. . 2 0 0Dátum

107

Po�adované údaje uvedené v jednotlivých ODDIELoch pod tabu¾kami è. 1, 2 a 3 v èlenení:
- druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahranièí (vypíše sa jednotlivo pre ka�dý druh príjmov pod¾a
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné èislo (DIÈ) a celkové spoloène dosiahnuté príjmy a výdavky ak ide o úèastníkov
zdru�enia, uvádza sa aj percentuálny podiel pripadajúci na ka�dého úèastníka.

§ 6 a� 8 zákona), uvádza sa krajina zdroja príjmu
;

Pri príjmoch pod¾a výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)§ 6 zákona uplatòujemUvádzam osobitné záznamy

XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAÒOVNÍKA

Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto èlenení na osobitnej prílohe, ktorá je súèas�ou daòového priznania.

Uplatòujem pri príjmoch pod¾a preukázate¾ne vynalo�ené daòové výdavky
pod¾a evidencie (§ 6 ods. 11 zákona).

§ 6 ods. 3 zákona

DPFOBv04_9

�iadam o vyplatenie rozdielu daòového bonusu r. 90 dodatoèného daòového priznania a r. 90 daòového priznania 16)

v sume uvedenej na r. 104, ak je kladná



DAÒOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“)

PO

Záznamy daòového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenèné èíslo Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Èíselné údaje sa vypåòajú zarovnaním vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa nepreèiarkujú!
Údaje sa vypåòajú èiernym alebo tmavomodrým perom pod¾a tohto vzoru.

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý � 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Za zdaòovacie obdobie

opravné daòové priznanie

dodatoèné daòové priznanie
(vyznaèí sa x)

daòové priznanie

Druh priznania

Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

. . 2 0 0

Sídlo v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí

08 - Obec

05 - Ulica

09 - Štát

10 - Telefón

/0

07 - PSÈ

04 - Obchodné meno firmy

/
11 - FAX

0

06 - Èíslo

01 - Daòové identifikaèné èíslo

I. èas� - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI

Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

MF SR è. 13 434/2004-72

02 - IÈO 03 - Právna forma

do

od . . 2 0 0

DPPOv04_1

Kód štátu - vypåòa daòový úrad
1)

Daòovník s obmedzenou daòovou povinnos�ou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 3 zákona a pod¾a
príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno
2)

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky 3)

15 - Obec

12 - Ulica

14 - PSÈ

13 - Èíslo

Èíslo úètu16 - Banka alebo poboèka zahraniènej banky Kód banky

/

/
1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistický úrad Slovenskej republiky è. 197/2003 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z.z.
2)
3)

Vyznaèí sa x.
Vypåòa sa, len ak daòovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické alebo personálne prepojenie pod¾a § 2 písm. o) zákona so zahraniènými osobami áno
2)

Príloha è. 3 k opatreniu è. MF/003652/2004-72V Z O R
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DIÈ

DPPOv04_2

Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk +, strata -) alebo rozdiel medzi
príjmami a výdavkami (17 ods. 1 zákona) (r. 1 - r. 2 tabu¾ky F – III. èas�)

100

II. èas� - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis polo�ky Riadok
Znamienko Údaje v celých Sk

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu pod¾a § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeòa�ných plnení, ak nie sú súèas�ou riadku 100

110
Polo�ky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy pod¾a § 17 ods. 21 a § 52 ods.12 zákona prijaté v zdaòovacom
období, za ktoré sa priznanie podáva, ak nie sú súèas�ou riadku 100

120

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daòovými výdavkami pod¾a § 21 zákona
alebo ktoré boli vynalo�ené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona, okrem
súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabu¾ka A – III. èas�)

130

Sumy pod¾a § 17 ods. 21 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené
do konca zdaòovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v úètovníctve
prevyšujú daòové odpisy tohto majetku (tabu¾ka B – III. Èas�)

150

Rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov a kurzové rozdiely
vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

160

Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daòovníka likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§ 17 ods. 8 zákona)

170

Ostatné polo�ky zvyšujúce riadok 100, neuvedené v r. 110 a� 170
180

Príjmy daòovníkov nezalo�ených alebo nezriadených na podnikanie (§12
ods. 3 zákona), ktoré sú predmetom dane, ak nie sú súèas�ou riadku 100

190

Medzisúèet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180 + r. 190)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane pod¾a § 12 ods.7 zákona, ak sú
súèas�ou riadku 100

210
Polo�ky zni�ujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daòovníkov nezalo�ených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súèas�ou riadku
100 a nie sú uvedené na riadku 210

Príjmy oslobodené od dane pod¾a § 13 zákona, ak sú súèas�ou riadku 100,
príp. súèas�ou riadku 190

Príjmy nezahròované do základu dane pod¾a § 17 ods. 3 písm. a) zákona,
rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov a kurzové rozdiely
vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

Rozdiel, o ktorý daòové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v úètovníctve (tabu¾ka B – III. èas�)

Sumy pod¾a § 17 ods.21 zákona, ak neboli prijaté v zdaòovacom období ,
za ktoré sa priznanie podáva, ak sú súèas�ou riadku 100

Sumy pod¾a § 17 ods. 21, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli
zaplatené v zdaòovacom období, ak nie sú súèas�ou riadku 100

Úprava (zní�enie) základu dane v prípade zrušenia daòovníka likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§17 ods. 8 zákona)

Ostatné polo�ky neuvedené v r. 210 a� 280, zni�ujúce riadok 100

Medzisúèet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane alebo daòová strata
(r. 100 + r. 200 - r. 300)

310
Základ dane alebo daòová strata

320

330

400

Èas� základu dane alebo daòovej straty, vykázanej spoloènos�ou,
pripadajúca na komplementárov a na spoloèníkov verejnej obchodnej
spoloènosti

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranièí

Základ dane (+) alebo daòová strata (-) po úprave o polo�ky uvedené
na riadkoch 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

Vyplní správca dane
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Odpoèet daòovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400
410

Polo�ky odpoèítate¾né od základu dane uvedeného na riadku 400

500Základ dane zní�ený o odpoèet daòovej straty
zaokrúhlený na celé Sk nadol (r. 400 - r. 410) +

Sadzba dane (v %)
510

Sadzba dane a daò pred uplatnením ú¾av na dani a uplatnením zápoètu dane zaplatenej v zahranièí

600Daò pred uplatnením ú¾av na dani
(r. 500 x r. 510) : 100

Ú¾ava na dani pod¾a 610
Ú¾avy na dani

700Daò zní�ená o ú¾avu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápoèet dane zaplatenej v zahranièí, najviac do sumy uvedenej
na riadku 700 (z riadku 6 tabu¾ky E - III. èas�)

710
Daò po uplatnení zápoètu dane zaplatenej v zahranièí

800Daò po ú¾avách a po zápoète dane uvedenej na riadku 710
zaokrúhlená na celé Sk nadol (r. 700 - r. 710) +

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaòovacie obdobie
pod¾a § 42 zákona

810
Daò upravená o preddavky na daò

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpeèenie dane za zdaòovacie obdobie
pod¾a § 44 zákona

820

830

Celková suma preddavkov na daò
(r. 810 + r. 820 + r. 830)

840

Daò z r. 800
850

Daò na úhradu (kladný rozdiel r. 850 - r. 840)
900

Suma dane vybranej zrá�kou pova�ovanej za preddavok na daò
[§ 43 ods. 7 zákona]

901

Nedoplatok dane (+)

Daòový preplatok (záporný rozdiel r. 850 - r.840) Preplatok dane (-)

+

Daò na úèely urèenia výšky preddavkov na daò pod¾a § 42 zákona
910

Daò na úèely urèenia výšky preddavkov na daò

Dátum zistenia vyššej daòovej povinnosti

Dodatoèné daòové priznanie

Posledná známa daò
(r. 800 daòového priznania)

920

930

Zvýšenie (+) alebo zní�enie (-) dane
(r. 930 - r. 920)

940

950

960

Novo zistená daò
(r. 800 dodatoèného daòového priznania)

970

Posledná známa daòová strata
(r. 400 daòového priznania)

Novo zistená daòová strata
(r. 400 dodatoèného daòového priznania)

Zvýšenie (+) alebo zní�enie (-) daòovej straty
(r. 960 - r. 950)

. . 2 0 0
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III. èas� – Tabu¾ky pomocných výpoètov a doplòujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahròovaných do daòových
výdavkov pod¾a podmienok § 19 ods. 2 písm. f) zákona

1
A - Polo�ky, ktoré nie sú daòovými výdavkami (k riadku 130 II. èasti)

Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem
[§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]

2

Spotreba PHL zaúètovaná v nákladoch presahujúca sumu urèenú na základe
spotreby PHL vypoèítanej pod¾a § 19 ods. 2 písm. l) zákona

3

Príspevky zdru�eniam právnických osôb
nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona

4

Rozdiel medzi hodnotou alebo cenou obstarania poh¾adávky a ni�ším
príjmom z prijatej úhrady [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

5

Odplaty (provízie) za vymáhanie poh¾adávky presahujúce príjem z tejto
poh¾adávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

6

Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov
pod¾a § 21 ods. 1 písm. h) zákona

7

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

8

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

9

Tvorba opravných polo�iek neuznaná za daòový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

10

Tvorba rezerv neuznaná za daòový výdavok
pod¾a § 21 ods. 2 písm. j) zákona

11

Daòovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finanèného prenájmu
(rozdiel medzi odpismi uplatnenými pod¾a § 26 ods. 8 zákona a odpismi
pod¾a § 27 alebo § 28 zákona za celú dobu trvania prenájmu)

12

Výdavky vynalo�ené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahàòané
do základu dane

13

Ostatné polo�ky, ktoré nie sú daòovými výdavkami,
neuvedené na riadkoch 1 a� 13

14

Úhrn riadkov 1 a� 14
(k r. 130 – II. èasti)

15

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
pod¾a § 19 ods.3 písm. a) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Úètovné odpisy dlhodobého hmotného majetku
2

Odpisy nezahrnuté v daòových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

3

Suma rezerv na opravu hmotného majetku, ktorých tvorba bola uznaná za
daòový výdavok do 31. 12. 2003, zaúètovaná k 1. 1. 2004 na úèet
428 – Nerozdelený zisk alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov

1
C - Rozpustenie rezerv na opravu hmotného majetku a rezerv k poh¾adávkam z úverov v bankovníctve (§ 52 ods.9 a 11 zákona)

Suma rezerv na opravu hmotného majetku zahrnutá do základu dane
v zdaòovacom období [§ 52 ods. 9 zákona], za ktoré sa podáva priznanie

2

Úhrn rezerv na opravu hmotného majetku zahrnutých do základu dane
od roku 2004 vrátane roku, za ktoré sa podáva priznanie (§ 52 ods. 9 zákona)

3

Zostávajúca èas� rezerv na opravu hmotného majetku, ktorá bude zahrnutá
do základu dane (r. 1 - r. 3)

4

Suma zostatkov rezerv v bankovníctve, ktorých tvorba bola uznaná
za daòový výdavok do 31. 12. 2003 (§ 52 ods. 11 zákona)

5

Suma rezerv v bankovníctve zahrnutá v zdaòovacom období
do zdanite¾ných príjmov

6

Zostávajúca èas� rezerv v bankovníctve, ktorá bude zahrnutá do zdanite¾ných
príjmov

7
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Zdaòovacie obdobie

Základ dane
v zdaòovacom období

Suma základu dane
nad 150 tis. Sk

Výška daò. straty
vykázaná v zdaò. období

Úhrn daòových strát,
na ktoré je uplatòovaný
odpoèet
Základ dane v zdaò.
období, v ktorom je
uplatnený odpoèet

Daòová strata pod¾a § 34 zákona è. 366/1999 Z. z.

v úhrnne najviac za tri
zdaòovacie obdobia

pomerná èas� daòovej
straty za zdaò. obdobie

Skutoène umorená
strata

D1 - (k riadku 410 II. èasti)Evidencia a odpoèet straty pod¾a § 34 zákona è.366/1999 Z.z. a § 52 ods. 8 zákona

1

Skutoène umorená
strata

2 3

Zdaòovacie obdobie

1 2 3

D2 - Evidencia a odpoèet straty pod¾a § 30 zákona (k riadku 410 II. èasti)

2

3

4

5

6

1

Zdaòovacie obdobie

Základ dane
v zdaòovacom období

Suma základu dane
nad 150 tis. Sk

Daòová strata pod¾a § 34 zákona è. 366/1999 Z. z.

v úhrnne najviac za tri
zdaòovacie obdobia

pomerná èas� daòovej
straty za zdaò. obdobie

4

Skutoène umorená
strata

5

1

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Výška daò. straty
vykázaná v zdaò. období

Úhrn daòových strát,
na ktoré je uplatòovaný
odpoèet
Základ dane v zdaò.
období, v ktorom je
uplatnený odpoèet

Skutoène umorená
strata

Zdaòovacie obdobie

4 5 6

1

2

3

4

5
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1
E - Zápoèet dane zaplatenej v zahranièí (k riadku 710 II. èasti)

Úhrn príjmov (základov dane) zdanených v zahranièí, pri ktorých je
uplatòovaný zápoèet (zaokrúhlený na celé koruny nadol)

2

Pomer príjmov z riadku 2 k základu dane na riadku 1 v %, (vypoèítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený pod¾a § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100

3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahranièí, ktorú je mo�né zapoèíta�
(zaokrúhlená na celé koruny nahor) (r. 600 II. Èasti x r. 3) : 100

4

Úhrn dane zaplatenej v zahranièí uplatòovanej na zápoèet vz�ahujúcej sa
k príjmom uvedeným na r. 2 (zaokrúhlený na celé koruny nahor)

5

Výška dane zaplatenej v zahranièí, ktorú je mo�né zapoèíta�
(uvedie sa ni�šia suma z r. 4 a r. 5)

6

Základ dane uvedený na riadku 400

,

Súèet prevádzkových, finanèných a mimoriadnych výnosov
1

F - Doplòujúce údaje

Súèet prevádzkových, finanèných a mimoriadnych nákladov
2

Suma zrazenej dane platite¾om príjmu pod¾a § 44 zákona
3

Údaje o prijímate¾ovi è. 1

Obec

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obchodné meno

IV. èas� – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

Suma v Sk

2% zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené
na celé koruny nadol (minimálne 250 Sk)

Poèet prijímate¾ov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 250 Sk)

Údaje o prijímate¾ovi è. 2

Obec

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obchodné meno

Suma v Sk

Hlavná, preva�ná èinnos� . .Kód OKEÈ

IÈO

/

IÈO

/
Právna forma

Právna forma
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V. èas� – Miesto na osobitné záznamy daòovníka

Dátum

. . 2 0 0

Vyhlasujem, �e všetky údaje uvedené
v daòovom priznaní sú správne a úplné.

Vypracoval Telefón

/0

Dòa

. . 2 0 0

Poèet príloh

odtlaèok peèiatky daòovníka a podpis štatutárneho orgánu daòovníka
alebo právneho nástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvedú sa na osobitnej prílohe, ktorá je súèas�ou daòového priznania.

Údaje o prijímate¾ovi è. 3

Obec

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obchodné meno

Suma v Sk

Ak nepostaèuje miesto na uvedenie poètu prijímate¾ov, uvedie sa na osobitnej prílohe, ktorá je súèas�ou daòového priznania

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

Štát

Telefón

/0

PSÈ

/
FAX

0

Èíslo

TitulMenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daòového priznania za právnickú osobu

Postavenie vzh¾adom k právnickej osobe

IÈO

/
Právna forma
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučení

na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

Referent: Svetlana Faiglová, tel. 02/5958 3415 Číslo: MF/006496/2004-72

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňo-
vých priznaní k dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam.

Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

870 11/2004FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Poučenie na vyplnenie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - typ A

1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podáva daňovník, ktorému plynú v prí-
slušnom zdaňovacom období peňažné aj nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”),
okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených.

2. Daňovník, ktorý má v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnos-
ti podľa § 5 zákona, ktorých úhrn nepresiahol v zdaňovacom období 50 % sumy podľa
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka) nie je povin-
ný podať daňové priznanie. Daňové priznanie je však povinný podať daňovník v prípa-
de, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania.

3. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A (ďalej len „priznanie”) je s účinnosťou od
1. 1. 2004 povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo zá-
vislej činnosti (§ 5 zákona) presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovní-
ka, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených, ak

– plynú od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v Slovenskej re-
publike stálu prevádzkareň (§ 16 ods. 2 zákona),

– plynú zo zdrojov v zahraničí,

– nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň (§ 35 zákona),

– daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtova-
nia preddavkov na daň (§ 38 zákona),

– požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, ale ne-
predložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, požadované do-
klady.

Ak poberal daňovník v zdaňovacom období aj iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov zo závislej
činnosti podľa § 5 zákona), podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

4. Priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho trvalého pobytu,
v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch mesiacov po uplynutí zda-
ňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. V daňovom priznaní vypočíta daň z príjmov
zo závislej činnosti, ktorá je aj v lehote na podanie daňového priznania splatná. Ak v tejto lehote
daň nezaplatí, vypočíta sa sankčný úrok podľa § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.”). Pred uplynutím tejto lehoty môže daňovník podať op-
ravné priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., v ktorom vyznačí, že ide o opravné
priznanie.

5. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania, že jeho daňová povinnosť je iná, ako
bola uvedená v priznaní, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení do-
datočné priznanie a prípadný nedoplatok dane aj vyrovnať. Rovnako, ak daňovník zistí po uply-
nutí lehoty na podanie priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za
príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povin-
ný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Na doda-
točnom daňovom priznaní (typu A alebo B) vyznačí na prvej strane, že ide o dodatočné daňové

11/2004 871FINANČNÝ SPRAVODAJCA



priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňové-
ho priznania.

6. Súčasťou priznania sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti
daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z ne-
peňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3
písm. a) zákona vykonať zrážku preddavku na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej re-
publiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie a vy-
platený daňový bonus.

Postup na vyplnenie priznania

Pred vyplnením každého riadku si pozorne prečítajte s ním súvisiacu predtlač v priznaní. Priznanie
vyplňujte čitateľne, strojom alebo paličkovým písmom. Riadky priznania vyplňte podľa predtlače, ne-
vyplnené riadky neprečiarkujte.

Riadky č. 25 až 27 - vyplňuje len zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva priznanie za
daňovníka v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. V prípade, ak je právnym nástupcom daňovníka fy-
zická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákon-
ným zástupcom alebo opatrovníkom, uveďte údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý po-
dáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení riadkov č. 25 až 27 uveďte v IX. oddiele pri-
znania ako osobitný záznam.

Riadky č. 28 a 29 - vyplňuje len daňovník - poberateľ dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 2 zá-
kona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zda-
ňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie a ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka v ustanovenej výške [§11 ods. 2 zákona - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje
sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi
vyplatenou sumou dôchodku (ov) a sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka].

Riadok č. 30 - do stĺpca „Vlastné príjmy (v Sk)” sa uvádza úhrn vlastných príjmov manžela (man-
želky) na ktorého (ktorú) si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľnú časť základu
dane na manžela (manželku) žijúceho s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť vtedy,
ak manžel (manželka) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu uvedenú v § 11 ods. 1 písm. a) zákona.
Ak má vlastné príjmy nepresahujúce túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel me-
dzi touto sumou a vlastnými príjmami manžela (manželky). Do vlastných príjmov manžela (manželky)
sa nezahrnuje: zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované
študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie [§ 11 ods. 1 písm. b) zákona].

Riadok č. 31 - uveďte meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho s vami
v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si uplatňujete daňový bonus podľa § 33 zákona. Počet mesiacov,
za ktoré máte zákonný nárok si uplatňovať 1/12 daňového bonusu, uveďte v stĺpci „počet mesiacov”.

Riadky č. 32, 33, 34 - vyplňte podľa údajov uvedených v potvrdeniach o všetkých príjmoch zo zá-
vislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom
povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) a úhrne príspevkov na doplnkové
dôchodkové poistenie (v sume najviac 10 % úhrnu príjmov, najviac však 24 000 Sk ročne), platených
podľa zamestnaneckej zmluvy (zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení za-
mestnancov v znení neskorších predpisov) za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate priznanie, od
všetkých zamestnávateľov (platiteľov dane). Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, v brutto
výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov plat-
ných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na r. 32) a poistné, charakteru povinného poistného, preu-
kázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na r. 33), uveďte v prepočte
na slovenské koruny podľa § 31 ods. 2 zákona. Do úhrnu príjmov v riadku 32 uveďte aj nepeňažné
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príjmy podľa § 5, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35
ods. 3 písm. a) zákona].

Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) - pri príjmoch zo závislej činnosti, ply-
núcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na slovenskú korunu použite priemerný kurz
vyhlásený Národnou bankou Slovenska posledný deň každého mesiaca zdaňovacieho obdobia za
kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý.

Riadok č. 35 - vypočítajte základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ods. 8 zákona).

Riadok č. 37 - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je suma vo výške 19,2 násobku ži-
votného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na ktorú má daňovník ná-
rok bez ohľadu na počet mesiacov, ktoré v príslušnom zdaňovacom období odpracoval.

Riadok č. 38 - vyplňte v prípade, ak ste vyplnili riadok č. 30 priznania a uveďte sumu rozdielu me-
dzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona z riad-
ku č. 37 a úhrnom príjmu manželky z riadku č. 30 priznania. O túto nezdaniteľnú časť základu dane
sa znižuje základ dane len u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky (§ 11 ods. 3 zákona).

Riadky č. 42 až 44 - vyplňte len v prípade, ak vám v zdaňovacom období, za ktoré podávate pri-
znanie, plynuli aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú podľa zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepo-
čte na slovenské koruny podľa § 31ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane môžete úhrn týchto príj-
mov znížiť len o zaplatené sumy na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povin-
né zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5
ods. 8 zákona).

Riadky č. 45 až 49 - vyplňte len v prípade, ak vám v zdaňovacom období, za ktoré podávate pri-
znanie, plynuli aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zame-
dzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v pre-
počte na slovenské koruny podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na
tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, môžete úhrn týchto príjmov znížiť len
o zaplatené sumy na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné
poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky.
Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve platné desatinné miesta
(§ 47 ods. 2 zákona).

Riadok č. 51 - uveďte sumu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) žijúce s vami v domác-
nosti, pričom uvádzajte sumu vo výške 1/12 so sumy 4 800 Sk za každý kalendárny mesiac, za ktorý
vám vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmienky nároku na uplatnenie daňo-
vého bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus na
všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu uplatniť na všetky deti
po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov (§ 33
ods. 4 zákona).

Riadok č. 53 - uveďte sumu vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých zamest-
návateľov, ktorí sú platiteľmi dane, so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú
súčasťou priznania.

Riadok č. 54 - uveďte rozdiel riadkov č. 51 a 53. Ak vám zamestnávateľ nevyplatil celú sumu da-
ňového bonusu a vy si uplatňujete nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú
vám za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.

Riadok č. 55 - uveďte rozdiel riadkov č. 54 a 50. Vyplňujete v prípade, ak je suma dodatočne
uplatneného daňového bonusu z r. 54 vyššia ako suma daňovej povinnosti z r. 50.
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Riadok č. 56 - uveďte rozdiel riadkov č. 53 a 51.

Riadok č. 57 - uveďte úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Riadok č. 58 - uveďte úhrn zrazených preddavkov na daň z kópií potvrdení od všetkých zamestná-
vateľov, ktorí sú platiteľmi dane, so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú sú-
časťou priznania.

Riadky č. 59 a 60 - ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo,
uveďte ho na riadku č. 59 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vám
vychádza záporné číslo, uveďte ho na riadku č. 60 (preplatok).

Riadky č. 61, 62, 63, 64 - vyplňujte len v prípade, ak podávate dodatočné daňové priznanie.

Riadky č. 65 a 66 - vyplňujte v prípade, ak uplatňujete postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. vyu-
žijete možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré uvá-
dzate na r. 66, zistíte zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do
15. januára kalendárneho roka. Riadky č. 65 a 66 nevyplňujte, ak podávate dodatočné daňové pri-
znanie. [Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa
dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 11 zákona). Ak daňovníkovi
vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajú-
cou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani
(uvedené sa uvádza na r. č. 62 dodatočného daňového priznania)].

Riadok č. 67 - uveďte počet príloh, ktoré prikladáte k priznaniu. Povinnou súčasťou priznania sú
kópie potvrdení od všetkých platiteľov o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na
daň a o nedoplatku dane z nepeňažných príjmov podľa § 5 zákona, z ktorých zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, nemohol vykonať zrážku podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona, ktoré vám v zdaňova-
com období, za ktoré podávate priznanie plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdro-
jov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom a o zaplatených príspevkoch na doplnkové dô-
chodkové poistenie, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnakého druhu
ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa oso-
bitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie) - § 5 ods. 8 zákona a o daňovom bonuse.

X. oddiel - žiadosť o vyplatenie daňového bunusu vyplňte len v prípade, ak suma na r. 55 prizna-
nia je väčšia ako 100 Sk. Pri podaní dodatočného daňového priznania uvádzajte len kladný rozdiel
z riadku č. 64 dodatočného daňového priznania.

XI. oddiel - vyplňte v prípade preplatku na dani, ktorý žiadate podľa § 63 zákona č. 511/1992 Zb.
vrátiť.

Základné údaje podľa zákona na rok 2004

Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona: 80 832 Sk

Daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: 4 800 Sk

Poznámka:

Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť záko-
na. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné
zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na
úhradu a daňového bonusu.
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani
z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - Typ: B

Poučenie nenahrádza metodický výklad zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon”) alebo zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-
kov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon SNR č. 511/1992 Zb.”), slúži ale ako pomôcka na vyplnenie daňového priznania. Upozorňuje
na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom určení daňovej povinnosti. Vzhľadom na
uvedené, je potrebné pred vyplnením daňového priznania dôkladne sa oboznámiť so všetkými
ustanoveniami zákona.

Na účely zdanenia príjmov fyzickej osoby podľa zákona sú k dispozícii dva druhy daňových
priznaní.

Daňové priznanie typ A je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (ďalej len „priznanie typ B”) vypĺ-
ňa daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (§ 5 až
§ 8) a nie sú oslobodené od dane.

1. Príjmom na zdanenie podľa zákona sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiahnu-
té aj zámenou. Podľa § 32 zákona sa podáva daňové priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v prí-
slušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a) za ustanovených
podmienok, v lehote podľa § 49 zákona do troch mesiacov roka nasledujúceho po uplynutí zda-
ňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. V daňovom priznaní sa vypočíta daň z príjmov
fyzickej osoby a táto daň je aj v lehote na podanie daňového priznania splatná. Ak sa v tejto leho-
te daň nezaplatí, vypočíta sa sankčný úrok podľa § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. Daň ale-
bo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie
500 Sk. To neplatí, ak daňovník uplatňuje podľa § 33 zákona daňový bonus alebo ak sa daň vy-
berá podľa § 43 zákona zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 zákona,
alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona. Daňové priznanie sa predkladá
miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu daňovníka (§ 3 ods. 1 zákona SNR
č. 511/1992 Zb.).

Daňové priznanie je povinný podať tiež daňovník, ktorého na to vyzve správca dane.

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznanie typ B) môže
daňovník podať opravné daňové priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb., v kto-
rom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania typ B, že jeho daňová povinnosť má
byť vyššia ako bola ním priznaná v priznaní typ B alebo správcom dane vyrubená, je povinný
podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie [typ B ale-
bo typ A, ak zistí, že si môže podať tento typ daňového priznania] a v tejto lehote aj daň doplatiť
(§ 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb.). Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník,
ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že má aj iné druhy príjmov, t. j., že nemal
podať priznanie typu A. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné daňové
priznanie a vyznačí zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového pri-
znania. Dodatočné daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daňová povin-
nosť je nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní, alebo ako bola správcom dane vyrubená (§ 39
zákona SNR č. 511/1992 Zb.). Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potreb-
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né riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Uvedené vyznačí
v XI. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch č. 99 až č. 104.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdani-
teľné časti základu dane podľa § 11 zákona zaokrúhleného na celé koruny nadol. Sadzba tejto
dane je podľa § 15 zákona 19 %. Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

5. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus, ak daňovníkovi vznikne nárok na jeho uplatnenie
podľa § 33 zákona. Daňový bonus môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povin-
nosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (§ 33 ods. 10 zákona), ak splní podmien-
ky ustanovené v § 33 ods. 1 zákona. Podľa tohto ustanovenia si môže uplatniť daňovník daňový
bonus v sume 4800 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný
pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Na daňový bonus
má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6 zákona) aspoň vo výške 6 násobku minimál-
nej mzdy [odkaz na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení
neskorších predpisov] a aj vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane). Na da-
ňový bonus má nárok tiež daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závis-
lej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy [odkaz na § 2 ods. 1
písm. b) až d) zákona o minimálnej mzde]. Daňovník, ktorý podáva priznanie, si môže uplatniť da-
ňový bonus (§ 33 ods. 1, § 33 ods. 6 až 9, § 36 ods. 5, § 38 ods. 1 zákona), ak

5.1 v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ale v tomto zdaňo-
vacom období dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal základ dane
(čiastkový základ dane) z týchto príjmov, alebo

5.2 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume nižšej ako 6-násobok minimálnej mzdy
a v tomto zdaňovacom období dosiahol aj zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale aj vykázal
základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov,

5.3 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri-
znal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období vykázal aj základ
dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu; v tomto prí-
pade si daňovník môže v priznaní uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu nepriznanú
zamestnávateľom,

5.4 nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo ne-
peňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplat-
ňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, ale úhrn jeho
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň
6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže zostávajúcu časť daňového bonusu
uplatniť v priznaní za podmienky, že si ju neuplatnil pri ročnom zúčtovaní,

5.5 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho
zamestnávateľa, ale v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku
minimálnej mzdy a nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie
podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňo-
vaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XIV. ODDIELe o vy-
platenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné
zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového pre-
platku podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb. (§ 33 ods. 6 zákona).
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POSTUP PRI VYPĹŇANÍ PRIZNANIA - TYP B

I. ODDIEL

Prvú stranu priznania r. 01 až 25 vypĺňa daňovník podľa predtlače. Ak má daňovník pridelené
DIČ, uvádza sa na r. 01 DIČ, inak sa uvádza rodné číslo. Nevyplnené riadky nielen na prvej strane
v I. ODDIELe, ale aj vo všetkých ostatných oddieloch priznania, daňovník ponechá prázdne. Pozorne
je potrebné si všímať aj upozornenia pod jednotlivými riadkami alebo tabuľkami v príslušných oddie-
loch priznania.

II. ODDIEL

Riadky 26 až 28 vyplní len zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva priznanie za daňov-
níka v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. Ak je právny nástupca daňovníka fyzická osoba,
ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom,
alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na r. 26 až 28 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý
podáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení r. 26 až 28, sa uvádzajú v XIII. ODDIELe
ako osobitný záznam.

III. ODDIEL

Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho ob-
dobia dôchodok (ky) uvedené v § 11 ods. 2 zákona alebo mu bol tento dôchodok (ky) priznaný spät-
ne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Riadok 31 vypĺňa daňovník podľa predtlače, kto-
rý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona na manželku (man-
žela), ak s ňou (s ním) žije v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) ži-
júceho s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť vtedy, ak manžel (manželka) nemá
vlastné príjmy presahujúce sumu uvedenú v § 11 ods. 1 písm. a) zákona. Ak má vlastný príjem nepre-
sahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným
príjmom manžela (manželky). Do tohto príjmu sa nezahrnuje zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce po-
volanie [§ 11 ods. 1 písm. b) zákona].

IV. ODDIEL

Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a si ho uplatňuje v súlade
s § 33 zákona (bližšie k daňovému bonusu v bode 5 tohto poučenia). Uvádzajú sa tu vyživované deti
(dieťa), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný da-
ňovník. Ak uplatňuje daňovník daňový bonus na viac ako na 4 deti, v rovnakom členení ako je uvede-
né na r. 32, sa uvedú ostatné vyživované deti v XIII. ODDIELe.

V. ODDIEL

Riadky 33 až 36 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za
ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného
zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Z týchto príjmov sa v tomto oddiele vypočítava
základ dane (čiastkový základ dane). Uvádzajú sa tu aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to prepočíta-
né na Sk, pričom za príjmy zo zdrojov v zahraničí sa považujú hrubé (brutto) príjmy (bez odpočítateľ-
ných položiek a nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí). Pri príjmoch
zo závislej činnosti sa použije prepočítací kurz, ktorý sa určí ako priemerný kurz za kalendárny me-
siac, v ktorom bol poskytnutý príjem, vyhlásený Národnou bankou Slovenska posledný deň každého
mesiaca zdaňovacieho obdobia. Od týchto príjmov si môže daňovník odpočítať podľa § 5 ods. 8 zá-
kona príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, ak sa na neho vzťahuje povinné zahraničné
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poistenie rovnakého druhu ako na našom území. Od príjmov podľa § 5 si daňovník môže v roku 2004
odpočítať aj príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie (§ 52 ods. 35 zákona), ktoré si platí ako
zamestnanec podľa zákona č. 123/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, najviac 10 % príjmu,
najviac však 24 000 Sk ročne. Podmienkou je, že daňovník uzatvoril zamestnaneckú zmluvu s dopln-
kovou dôchodkovou poisťovňou, pričom ak by bol tento daňovník súčasne aj samostatne zárobkovo
činnou osobou alebo spolupracujúcou osobou samostatne zárobkovo činnej osoby, nesmie mať uza-
tvorenú aj poisteneckú zmluvu s doplnkovou poisťovňou (§ 7 ods. 4 zákona č. 123/1996 Z. z. v znení
zákona č. 409/2000 Z. z.). Znamená to, že daňovník si môže uplatniť zaplatené príspevky na dopln-
kové dôchodkové poistenie len raz, a to v obmedzenej výške.

VI. ODDIEL

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárob-
kovej činnosti, alebo z prenájmu (§ 6 zákona). Ak daňovník dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní
alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení
(§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), alebo písomného vyhlásenia o združení sa (§ 10 zákona
č. 181/1995 Z. z. ), uvedie v tomto oddiele tú časť príjmov a výdavkov, ktorá na neho pripadá.

Uvádzajú sa tu aj príjmy rovnakého druhu zo zdrojov v zahraničí (napr. z podnikania, autorský ho-
norár, z prenájmu), ktoré sa v prepočte na Sk uvádzajú spoločne s príjmami dosiahnutými na našom
území (v tuzemsku). Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných polo-
žiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť
len podľa zákona. Ak daňovník je účtovnou jednotkou, použije sa pri prepočte na Sk kurz slovenskej
koruny k cudzím menám vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS), uplatnený v účtovníctve da-
ňovníka (§ 31 ods. 1 zákona). Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije prie-
merný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem (§ 31 ods. 2 zákona). Súčasťou príj-
mov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom (napr. prí-
jem z prenájmu takéhoto majetku), úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa použí-
vajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Súčasťou týchto príjmov je však aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o pre-
daji podniku podľa § 476 až 488 Obchodného zákonníka (§ 17 ods. 11 zákona) a výška
odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho
obchodným majetkom.

Ak ide o príjmy z prenájmu dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z titulu spolu-
vlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, za-
bezpečenie a udržanie, každý spoluvlastník uvedie v daňovom priznaní príjmy a výdavky vo výške
svojho podielu na r. 9 tabuľky č. 1. Ak príjmy z prenájmu plynú manželom z bezpodielového spolu-
vlastníctva, zdaňuje sa tento príjem v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodli inak. V ta-
komto pomere sa delia aj výdavky. Každý z manželov podáva priznanie, kde zahrnie dohodnutý
podiel.

Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona a ktorý účtuje v sús-
tave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý vedie
evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6
ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov úhrnom na r. 10 tejto ta-
buľky vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov. Ak sa uplatňujú daňové vý-
davky podľa § 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na r. 8 tejto tabuľky, ak sa vzťahujú len k príj-
mom uvedeným na r. 1 až 7 (t. j. okrem príjmov z prenájmu uvedených na r. 9 tejto tabuľky). Z tejto ta-
buľky sa prenášajú údaje (spolu) z r. 10 na str. 4 do r. 37 (príjmy) a r. 38 (výdavky) a na r. 43 po
vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane).
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Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva tabuľku č. 1 nevypĺňa; vypĺňa len r. 39 až
r. 44. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva, pričom v ODDIELe XIII. uvedie položky, o ktoré kon-
krétne základ dane zvýšil, resp. znížil. Ak daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva dosia-
hol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 10
ods. 2 zákona), na r. 39 alebo r. 40 uvedie už len podiel, ktorý na neho pripadá. Rovnako postupuje
aj pri vypĺňaní r. 41 a 42.

VII. ODDIEL

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona), vypĺňa skôr, ako si vypočíta základ dane (čiastkový zá-
klad dane) z týchto príjmov, na r. 45 až 47, aj tabuľku č. 2 na r. 1 až 9. Do týchto príjmov sa zahr-
nujú aj príjmy zo zahraničia, a to prepočítané na Sk spôsobom uvedeným v VI. ODDIELe (podľa § 31
ods. 2 zákona). Pri príjmoch z kapitálového majetku sa v prevažnej miere uplatňuje zrážková daň
podľa § 43 zákona, ide však len o také príjmy, ktoré sú dosahované na našom území (sú uvedené v ta-
buľke č. 2). V týchto prípadoch sa zrazená daň považuje za vysporiadanú, len ak sa daňovník neroz-
hodne takéto príjmy uviesť v priznaní. Ak takéto príjmy prizná daňovník v priznaní, považuje sa zraze-
ná daň za preddavok a ak suma zrazenej dane je vyššia ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, da-
ňovník má nárok na vrátenie zrazenej dane (jej časti) po podaní žiadosti o vrátenie preplatku
(XV. ODDIEL).

VIII. ODDIEL

V tabuľke č. 3 sa uvádzajú ostatné príjmy. Nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona. Každý jednotli-
vý druh príjmov sa uvádza na r. 1 až 9 tejto tabuľky. Na r. 10 sa uvádza príjem neuvedený na r. 1 až
9, a to ak ide o viac druhov príjmov, tak úhrnom. Ak sú výdavky v stĺ. 2 na jednotlivých riadkoch vyš-
šie ako príjem na týchto riadkoch, uvedú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Pri príjmoch z pre-
daja tuzemských cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov vrátane spätného pre-
daja (vyplatenia) tuzemských podielových listov nadobudnutých do 31. decembra 2003, sa na r. 5
stĺ. 1 v súlade s § 52 ods. 20 zákona uvedie rozdiel medzi príjmom z predaja takýchto cenných pa-
pierov 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) zákona č. 366/1999 Z. z., pričom v stĺ. 2 toho istého
riadku sa neuvedie žiadna suma (uvedie sa nula, ak bude mať daňovník len príjmy z predaja takýchto
cenných papierov. Napríklad daňovník dosiahne z predaja tuzemských cenných papierov príjem
500 000 Sk. Výdavky vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu sú 300 000 Sk. Rozdiel je 200 000 Sk.
Tento sa zníži o 50 000 Sk a v stĺ. 1 - príjmy sa uvedie už len suma 150 000 Sk. V stĺ. 2 - výdavky sa
uvedie nula. Na r. 10 sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide
o príjem neuvedený na r. 1 až 9, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na r. 1 až 9 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). Na r. 48 až 50 sa vypočíta základ dane (čiastkový zá-
klad dane) z ostatných príjmov.

IX. ODDIEL

V tomto oddiele sa uvádza prehľad o vzniku daňovej straty a jej uplatnenie podľa § 4 ods. 2, § 30
a § 52 ods. 8 zákona. Nárok na odpočet straty, resp. pomernej časti straty (1/5) z predchádzajúcich
zdaňovacích období, sa podľa § 52 ods. 8 zákona vypočíta z r. 51 na r. 52. Nárok na odpočet da-
ňovej straty, resp. časti straty podľa § 30 zákona sa uvádza na r. 53 až 57, pričom sa tu uvádza vždy
len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane
v súlade s § 30 zákona. Na r. 58 sa uvádza daňová strata z príjmov podľa § 6 zákona, ktorá vznikla
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v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Údaj z r. 52 až r. 58 sa po-
užije na výpočet základu dane z r. 59 až 69. Vypočítaný základ dane na r. 69 sa prenesie do X. OD-
DIELu na r. 70. Základ dane tvorí úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 až 8 zákona, pričom
stratu je možné odpočítať len od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až 8 zákona.

X. ODDIEL

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie. Nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka uvedie na r. 71 v plnej výške, s výnimkou prípadov, keď da-
ňovník vypĺňal III. ODDIEL r. 29 a 30. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou čas-
ťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou tam uvedených dôchodkov. Riadok 72 vypĺňa da-
ňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe na r. 31. Na r. 72 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na manželku (manžela) v plnej výške, okrem tých prípadov, keď manželka (manžel)
poberal vlastný príjem, vtedy sa uvedie na r. 72 len rozdiel medzi touto nezdaniteľnou časťou základu
dane a ročnou sumou vlastného príjmu manželky (manžela). Nezdaniteľné časti základu dane uplatní
daňovník, keď spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona.

Na r. 74 daňovník vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane (o úhrn r. 71
a 72). Daň podľa § 15 daňovník vypočíta na r. 75 zo základu dane zaokrúhleného na celé koruny
nadol, pričom aj daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Riadky 76 až 78 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa podľa
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona).

Riadky 79 až 83 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa
podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia započítava na tuzemskú daňovú povinnosť daň zapla-
tená v zahraničí. Na účely vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane a na účely zápočtu
dane zaplatenej v zahraničí, sa za príjmy zo zdrojov v zahraničí považujú príjmy znížené o súvisiace
výdavky v súlade so zákonom a neznížené o výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľ-
né položky podľa zahraničných predpisov.

Daň po vyňatí a zápočte sa uvedie na r. 84.

Na r. 85 sa uvádza daň (daňová povinnosť) z r. 84.

Riadok 86 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Obdobne daňovník vypĺňa aj riadky 88 až
91. Ak sa vypĺňa r. 90, vypĺňa sa aj žiadosť uvedená v XIV. oddiele daňového priznania.

Na r. 87 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus. Daňovník, ktorý neuplatňu-
je daňový bonus, na r. 87 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na r. 85.

Sumu preddavku vybranú zrážkou podľa § 43 zákona daňovník uvedie na r. 92, ale len za pod-
mienky, že ide o preddavok vybraný z príjmov, ktoré daňovník uvádza v priznaní (bližšie uve-
dené v odkaze 17 daňového priznania). Zrazené alebo zaplatené preddavky na daň alebo na za-
bezpečenie dane uvedie daňovník na r. 92 až 95.

Riadky 96 a 97 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na úhra-
du alebo preplatok.

Na r. 98 sa uvádza daň na účely platenia preddavkov na daň podľa § 34 zákona, t. j. daňovník si
na tomto riadku vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť podľa § 34 ods. 5 zákona, a to zo zákla-
du dane z r. 70 alebo r. 70 – r. 76. Nula sa uvádza vtedy, keď daňovníkovi nevznikne povinnosť pla-
tiť preddavky na daň.
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XI. ODDIEL

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, vypĺňa tento oddiel (bližšie v bode 3 tohto
poučenia).

XII. ODDIEL

Riadky 105 a 106 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j.
využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré daňov-
ník uvádza na r. 106, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska
komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % podiel za-
platenej dane. Riadky 105 a 106 sa nevypĺňajú v dodatočnom daňovom priznaní. Podiel zaplatenej
dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová
povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 11). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel
medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z uprave-
nej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na r. 102 doda-
točného daňového priznania).

XIII. ODDIEL

V tomto oddiele daňovník uvádza všetky požadované údaje v jednotlivých oddieloch priznania
pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 v členení, ako je uvedené priamo v priznaní v tomto oddiele. Sú to napr. spo-
ločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva
k veci alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona), pričom tu uvedie údaje o týchto daňovníkoch,
ale aj celkové spoločné príjmy a výdavky. Uvádzajú sa tu aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.
Na r. 107 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.

XIV. ODDIEL

Daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL a aj r. 90, v tomto oddiele, vyplní žiadosť o vyplatenie daňové-
ho bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel
medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa
podáva dodatočné daňové priznanie, v tomto prípade sa v žiadosti v XIV. oddiele dodatočného da-
ňového priznania vypĺňa len kladný rozdiel z r. 104 dodatočného daňového priznania. Ak je rozdiel
záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane, pričom sa uplatní postup podľa § 33 ods. 11
zákona.

XV. ODDIEL

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada aj podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb.
vrátiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

– Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

– Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „pri-
znanie“) do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia s výnimkou prípadov, ak zákon ne-
určuje inú lehotu (§ 49 zákona). Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

– Pri zrušení stálej prevádzkarne je daňovník povinný podať priznanie najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň za uplynulú časť zdaňovacieho ob-
dobia.

– Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie
priznania najviac o tri mesiace, pričom ak súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v za-
hraničí, najviac o šesť mesiacov.

– Každý daňovník je povinný podať priznanie v stanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezalože-
ného alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), Národnej banky Slovenska a Fon-
du národného majetku Slovenskej republiky, ktorí nemusia podať priznanie, ak majú len príjmy
vymedzené v § 41 zákona.

– Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa § 3 zákona SNR
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgá-
nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o správe daní a poplatkov“).

– Prílohou priznania je podľa § 38 zákona o správe daní a poplatkov účtovná závierka podľa záko-
na č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, t. j. výkaz ziskov a strát, súvaha
a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

– Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zá-
kona o správe daní a poplatkov podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako „oprav-
né” v záhlaví I. časti.

– Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrube-
ná, je povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie,
kedy sa toto tlačivo označí ako „dodatočné” v záhlaví I. časti. V II. časti, v oddiely Dodatočné pri-
znanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu, ktoré zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.

– Daň je splatná v lehote pre podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní
a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane, určenou doho-
dou so správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňov-
níkovi pokutu podľa § 35 zákona o správe daní a poplatkov. Pri určení a vyrubení výšky
sankčného úroku za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 35b zákona
o správe daní a poplatkov.

– Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

K jednotlivým riadkom

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických
kódov právnej formy daňovníka, nachádzajúci sa na konci tohto poučenia).
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Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hos-
podárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej obchod-
nej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhrade stra-
ty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoloč-
nosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi
príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodá-
renia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamien-
kom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkar-
ne umiestnenej v zahraničí.

Na riadku 110 sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných ob-
chodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osoba-
mi v porovnateľných obchodných vzťahoch (§ 17 ods. 5 zákona), ak nie je súčasťou výsledku hospo-
dárenia na riadku 100.

Na riadku 120 sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeš-
kania (§17 ods. 21 zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté
do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku
120 sa v súlade s § 52 ods.12 zákona uvedú aj príjmy, o ktorých bolo účtované do 31. 12. 2003 vo
výnosoch, zahrnované do základu dane až po ich prijatí.

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa
§ 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona z III. časti –
tabuľka A), okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180.

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania
(§ 17 ods. 21 zákona), nájomné a provízie podľa § 19 ods. 4 zákona, ak neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade .

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtov-
níctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona (III. časť, kladný rozdiel riadku 2 mínus riadku
1tabuľky B). V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú rozdiely z precenenia derivátov, cenných papierov a kurzové rozdiely,
zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zá-
kona (rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia sa uvádzajú na riadku 160).

Na riadku 170 sa vykoná úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidá-
ciou, pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujú-
cich v sústave podvojného účtovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákon-
ných rezerv a opravných položiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s ob-
dobím likvidácie) za predpokladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Úprava (zníže-
nie) základu dane sa vykoná na riadku 280.

Rozčlenenie položiek (podľa účtovných skupín) súhrnnej sumy uvedenej na tomto riadku treba
uviesť v osobitnej prílohe.

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce hospodársky výsledok alebo rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Súčasťou
tohto riadku je aj absolútna hodnota účtovnej straty stálej prevádzkarne zahrnutej do riadku 100, ak
táto stála prevádzkareň zároveň vykázala aj daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu
dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Ak stála prevádzkareň vy-
kázala účtovný zisk a zároveň vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane
(umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, potom sa úprava vykoná na riad-
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ku 290. Daňovník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom ko-
manditnej spoločnosti na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na hospodárskom výsled-
ku a podielom na základe dane (alebo daňovej strate) verejnej obchodnej spoločnosti alebo koman-
ditnej spoločnosti, pokiaľ je tento rozdiel kladný (ak je tento rozdiel záporný, uvedie ho na riadku
290).

Vecná náplň riadku č. 180 sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou riadku 100. Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona predmetom dane nie je podiel na zisku vyplá-
caný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou
v zahraničí, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo druž-
stva. Podľa § 52 ods. 24 zákona, ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), sa použije na podiely na zisku vy-
kázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona o dani z príjmov, t. j. až na po-
diely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období za rok 2004,
resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasledujúcom po roku 2003. Po-
diely na zisku určené na základe výsledku hospodárenia vykázaného do konca roka 2003, vypláca-
né po 31. 12. 2003, sa zdania ako súčasť základu dane príjemcu platnou sadzbou dane podľa § 15
zákona o dani z príjmov.

Podiely na zisku prijaté zo zahraničia zo zisku vykázaného do 31. 12. 2003, vyplatené po
31. 12. 2003 sa rovnako zahrnujú do základu dane s tým, že daň, ktorá bola zrazená v zahraničí, sa
vysporiada v zmysle úpravy vyplývajúcej z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Po-
diely na zisku vyplácané daňovníkovi so sídlom v členskom štáte EÚ od 1. 4. 2004 sa na území SR ne-
zdania len vtedy, ak plynú daňovníkovi, ktorý v čase výplaty, poukázania alebo pripísania má aspoň
25 % priamy podiel na základom imaní subjektu vyplácajúceho tieto podiely. Podiely na zisku prijaté
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR po 1. 5. 2004 sa na našom území
nezdania, ak tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu aspoň
25 % priamy podiel na základom imaní subjektu so sídlom v členskom štáte EÚ (zmena § 52 ods. 24
zákona vykonaná zákonom č. 177/2004 Z. z.).

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) záko-
na, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená
a ďalej rozdiely z precenenia derivátov, cenných papierov a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok
hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods.17 zákona.

Na riadku 260 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré
sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona), nájomného a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej osobe (§ 19 ods. 4 zákona)
neuplatnené v daňových výdavkoch v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich neza-
platenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku 270
sa uvedú aj výdavky (náklady), o ktorých bolo účtované v nákladoch a ktoré sa do 31. 12. 2003 zahr-
ňovali do základu dane až po ich zaplatení, v súlade s § 52 ods. 12 zákona zahrnuté do základu
dane po ich zaplatení aj po 31. 12. 2003.

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280. Uvedie sa
tu aj účtovný zisk stálej prevádzkarne, zahrnutý do riadku 100, ak táto stála prevádzkareň zároveň
vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane (umorovať) podľa daňovej le-
gislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Na tomto riadku sa uvedú aj výdavky (náklady) vynaložené
na príjmy uvádzané na riadku 190, ak nie sú súčasťou riadku 100.
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Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata. U daňovníka, ktorý je spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, je súčasťou tohto zá-
kladu dane alebo daňovej straty aj časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spo-
ločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pripadajúca na spoločníka.

Riadok 320 vypĺňa len komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť (verejná obchod-
ná spoločnosť vypĺňa priznanie len po r. 400, na ktorom vykazuje nulu).

Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, kto-
ré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slo-
venskej republiky. Pre účely vyňatia základom dane podliehajúcim zdaneniu v zahraničí je rozdiel me-
dzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený podľa § 17
ods. 14 zákona. Ak je týmto základom dane daňová strata, ktorú je možné odpočítavať od základu
dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, táto sa na riadku 330
neuvádza.

Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spo-
ločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť príj-
mov plynúcich zo zdrojov v zahraničí z tejto spoločnosti, vynímaných zo základu dane podľa zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú zahrnuté do základu dane na riadku 300. Daňovník uvedie
v osobitnej prílohe rozčlenenie úhrnnej čiastky z tohto riadku na časť vzťahujúcu sa k verejnej obchod-
nej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľskej
činnosti daňovníka.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona a § 52 ods. 8 zákona. Sú-
časťou výpočtu je aj tabuľka E1 a E2 v III. časti priznania. Daňová strata daňovníka, ktorý je spoloční-
kom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti sa upraví o časť
základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pri-
padajúcej na spoločníka alebo komplementára.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na Sk
nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.

Na riadku 520 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 zákona V prípade daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou, ak ide o príjmy z ktorých vybratím dane zrážkou nie je splnená daňová povin-
nosť (príjem je zdaňovaný na základe vyčísleného základu dane podaním daňového priznania), sa
uvedie nižšia sadzba dane len v prípade, ak nižšia sadzba dane na zdaňovaný príjem vyplýva zo
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani (napr. podľa § 35, 35a, 35b a § 35c zákona
č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné
ustanovenia § 52 ods. 3 a 4 zákona). Daňovník v popise položky riadku 610 vypíše na označené
miesto tú úľavu, ktorú si uplatňuje.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona, uvedenej
v III. časti - tabuľka E, najviac do sumy uvedenej na riadku 700.

Na riadku 810 sa uvádza suma preddavkov zaplatených na daň podľa § 42 zákona vrátane
preplatku použitého na túto daň podľa § 63 zákona o správe daní a poplatkov.

Na riadku 830 sa uvedie suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka, pričom zra-
zená daň je považovaná za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 900 sa uvedie daň na úhradu, t. j. preplatok dane (-) alebo nedoplatok dane (+). Suma
dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 830 je započítaná na preddavok v plnej výške v súlade
s § 43 ods. 7 zákona.
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Na riadku 910 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výš-
ky platených preddavkov na daň podľa § 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na
r. 500 prenásobí sadzbou dane platnou pre obdobie, za ktoré sú preddavky platené. Táto suma sa
zníži o hodnotu uvedenú na r. 710 a o hodnotu uvedenú na r. 830. Úľava na dani uvedená na riadku
610 sa odpočítava len ak ustanovenia zákona, na základe ktorých je uplatňovaná, neustanovujú iný
spôsob platenia preddavkov.

Riadky 920 až 970 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie. Hodnoty na
riadkoch 950 a 960 sa uvádzajú v absolútnych hodnotách, t. j. bez znamienka mínus (-).

Na riadku 930 sa uvádza novo zistená daň z r. 800. Ak je na r. 960 novo zistená daňová strata,
na r. 930 sa uvedie 0.

Na riadku 950 sa uvádza posledná známa daňová strata, vzťahujúca sa k danému zdaňovacie-
mu obdobiu (v tomto prípade bude na riadku 920 uvedená 0).

Na riadku 960 sa uvádza novo zistená daňová strata (z r. 400), vtedy na riadku 930 bude uve-
dená 0.

Na riadku 970 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (r. 960 - r. 950). Tento ria-
dok sa vyplní súčasne s riadkom 940. Ak posledná známa daňová strata prechádza do kladnej sumy
dane, na riadku 970 sa uvedie čiastka z riadku 950 so znamienkom mínus (-). Ak sa posledná známa
kladná čiastka dane mení na daňovú stratu, na riadku 970 sa uvedie suma z riadku 960 so znamien-
kom plus (+).

K III. časti –Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Daňovník vypĺňa len tie tabuľky III. časti, ktoré vecne súvisia s údajmi jeho priznania.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami

Táto tabuľka je rozpisom úhrnnej sumy uvedenej v II. časti na riadku 130.

Na riadku 14 sa uvedú v úhrne ostatné položky, ktoré sú súčasťou sumy uvedenej v II. časti riadku
130 a nie sú súčasťou riadkov 1 až 13.

Tabuľka C - Rozpustenie rezerv na opravu hmotného majetku a rezerv k pohľadávkam
z úverov v bankovníctve

Riadky 1, 2, 3 a 4 vyplní daňovník, ktorý tvoril rezervu na opravu hmotného majetku, ktorá je v sú-
lade s § 52 ods. 9 zákona zahrnovaná do základu dane najneskôr do konca roka 2008.

Riadky 5, 6 a 7 vypĺňajú len banky, ktoré zostatky rezerv zahrnú do základu dane rovnomerne
počas obdobia 5 rokov, počnúc 1. 1. 2004.

Tabuľka D1 – Evidencia a odpočet straty podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z.

V tabuľke D1 sa eviduje odpočet daňovej straty v prechodnom období ak ide o daňovníka, ktorý
vykázal stratu podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z. a ktorý pokračuje v jej umorovaní podľa § 52
ods. 8 zákona.

Na riadku 1 sa uvádzajú zdaňovacie obdobia, v ktorých sa daňová strata umoruje.

Na riadku 2 sa uvádza úhrnná suma daňovej straty vykázaná najviac za tri zdaňovacie obdobia,
umorovaná podľa § 34 zákona.

Na riadku 3 sa uvádza pomerná časť daňovej straty, ktorú je možne odpočítať v zdaňovacom ob-
dobí (rovnaká suma v každom zdaňovacom období počas 5 rokov).
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Na riadku 4 sa uvádza výška skutočne vykázaného základu dane, uvedeného na riadku 400
v II. časti priznania.

Tabuľka D2 - Evidencia a odpočet straty podľa § 30 zákona

Na riadku 1 sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré je možne podľa § 30 zákona uplatniť od-
počet daňovej straty a výpočet skutočného odpočtu daňovej straty (napr. odpočítavaná strata za zda-
ňovacie obdobia rokov 2001, 2002 a 2003 odpočítavaná v základe dane roku 2004 bude uvede-
ná na riadku 1, v stĺpcoch 1, 2 a 3 ).

Na riadku 2 sa uvádza výška daňovej straty, podľa zdaňovacích období (napr. konkrétna výška
odpočítavanej daňovej straty v rokoch 2001, 2002 a 2003 bude uvedená v stĺpcoch 1, 2 a 3).

Na riadku 3 sa uvádza spolu (úhrn) daňových strát, na ktorý je uplatňovaný odpočet daňovej stra-
ty, resp. nárok na odpočet (napr. úhrn strát spočítaný za roky 2001 až 2003).

Na riadku 4 sa uvádza suma základu dane z riadku 400 priznania vykázaná v zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom je odpočítavaná daňová strata (napr. výška základu dane vykázaná prvýkrát v zdaňo-
vacom období roku 2004 bude uvedená v stĺpci 4).

Na riadku 5 sa uvádza skutočne odpočítaná strata v zdaňovacom období, ktorá je limitovaná výš-
kou vykázaného základu dane (napr. ak v zdaňovacom období roku 2004 je vykázaný základ dane
100, pričom nárok na odpočet daňovej straty je vo výške 120, uvedie sa suma 100. V zdaňovacom
období roku 2005 sa uvedie na riadku 3 v stĺpci 5 už len zostávajúca časť nároku na odpočet straty
vo výške 20).

Daňovník, ktorý si uplatňuje súbeh daňových strát podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z. a podľa
§ 30 zákona uvedie výpočet v osobitnej prílohe.

Tabuľka E – Zápočet zaplatenej dane v zahraničí

Na riadku 1 sa uvádza kladný základ dane prevzatý z II. časti z riadku 400.

Na riadku 2 sa uvádza úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri
ktorých je uplatňovaný zápočet podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zaokrúhle-
ný na celé koruny nadol. Základom dane podliehajúcim zdaneniu v zahraničí sa pre účely zápočtu ro-
zumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený
podľa § 17 ods.14 zákona. Rozpis dielčích základov dane v členení podľa jednotlivých štátov sa uve-
die v osobitnej prílohe.

Na riadku 3 sa uvedie percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu
dane v zdaňovacom období [(r. 2 : r. 1) x 100], zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa § 47
ods. 2 zákona.

Na riadku 4 sa uvedie maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať,
zaokrúhlená na celé koruny nahor [(r. 600 II. časti x r. 3) : 100].

Na riadku 5 sa uvedie úhrn dane zaplatenej v zahraničí uplatňovanej na zápočet, vzťahujúcej sa
k príjmom uvedeným na riadku 2 (zaokrúhlený na celé koruny nahor). Pritom každá čiastka dane za-
platenej v zahraničí, pri ktorej je uplatňovaný zápočet, musí byť doložená úradným prekladom potvr-
denia zahraničného daňového úradu v slovenskom (českom) jazyku, o výške príjmov v zahraničí
a o zaplatenej dani. Na tomto riadku sa uvedie len tá časť dane, ktorá môže byť v štáte zdroja príjmov
vybraná v súlade s príslušným ustanovením zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri prepočte
dane zaplatenej v zahraničí na Sk sa pre účely zápočtu použije jednotný kurz uvedený v § 31 záko-
na. Prepočet čiastky uvedenej na tomto riadku podľa jednotlivých mien sa uvedie v osobitnej prílohe.
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Na riadku 6 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa niž-
šia suma z riadkov 4 a 5). Suma uvedená na tomto riadku sa prevezme do riadku 710 - II. časti.

Tabuľka F - Doplňujúce údaje

Riadok 3 vyplňuje právnická osoba, ktorá vykonala zrážku preddavkov na zabezpečenie dane
podľa § 44 zákona; rozpis zrazených preddavkov na zabezpečenie dane z platieb uskutočnených
voči dodávateľovi v príslušnom zdaňovacom období treba uviesť v prílohe v členení podľa jednotli-
vých daňovníkov.

K IV. časti –Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na po-
danie priznania, že sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane) sa má po-
ukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane
prijímateľovi sú uvedené v § 50 zákona.

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka

Právna forma daňovníka kód položky

Verejná obchodná spoločnosť 111

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112

Komanditná spoločnosť 113

Nadácia 117

Neinvestičný fond 118

Nezisková organizácia 119

Akciová spoločnosť 121

Družstvo 205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov.... 271

Štátny podnik 301

Národná banka Slovenska 311

Banka – štátny peňažný ústav 312

Rozpočtová organizácia 321

Príspevková organizácia 331

Fondy 381

Verejnoprávna inštitúcia 382

Zahraničná osoba 421

Sociálna a zdravotné poisťovne 433

Doplnková dôchodková poisťovňa 434

Komoditná burza 445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 701

Politická strana, politické hnutie 711

Cirkevná organizácia 721

Stavovská organizácia –profesná komora 741
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Právna forma daňovníka kód položky

Komora (s výnimkou profesných komôr) 745

Záujmové združenie právnických osôb 751

Obec (obecný úrad) 801

Krajský a okresný úrad 802

Medzinárodné organizácie a združenia 921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 931
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60

Usmernenie
k hodnoteniu vnútorného auditu

Referent: Ing. Milan Šimunek, tel.: 02/59 58 23 33 Číslo: MF/007811/2004-27
zo dňa 6. 9. 2004

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 písm. b) zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva usmernenie k hodnoteniu vnútorného auditu.

Čl. 1

Úvod – Účel a obsah usmernenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu
a vnútorný audit (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov) v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finanč-
nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva usmernenie
k hodnoteniu vnútorných audítorov.

Toto usmernenie podrobnejšie rozoberá problematiku hodnotenia vnútorného auditu v orgánoch
verejnej správy.

Dôvodom jeho vypracovania boli nasledujúce skutočnosti:

– zistenia z externého systémového auditu, ktorý realizovala spoločnosť KPMG Slovensko spol.
s r. o.,

– absencia uceleného systému hodnotenia vnútorného auditu v orgánoch verejnej správy

– potreba usmernenia činnosti vnútorných audítorov v oblasti vnútorného hodnotenia a zjednotenia
postupov

– chýbajúca metodika pre vnútorné i vonkajšie hodnotenie vnútorného auditu

– absencia postupov realizácie vonkajšieho hodnotenia a jeho inštitucionálne vymedzenie

Účelom usmernenia je zabezpečiť realizáciu hodnotenia vnútorného auditu ako súčasti programu
zabezpečovania a zvyšovania kvality.

Čl. 2

Všeobecné zásady
hodnotenia vnútorného auditu

Hodnotenie práce vnútorných audítorov či podstatných aktivít útvaru vnútorného auditu v organizá-
cii je obsiahnuté v Medzinárodných štandardoch pre profesionálnu prax vnútorného auditu, ktoré sle-
dujú cieľ zabezpečiť a zvyšovať kvalitu vnútorného auditu.

Samotné hodnotenie práce vnútorných audítorov je veľmi obtiažne, pretože nie je možné vopred
stanoviť a kvantifikovať výstup, vnútorní audítori vykonávajú svoju činnosť v rámci organizácie, ktorej
sú zamestnancami a preto ich vplyv a dopad na činnosť organizácie je širší a neobmedzuje sa len na
závery uvedené v správe o vykonanom audite, samotná audítorská činnosť je v podstate tímovou prá-
cou, do ktorej vstupuje na jednej strane vnútorný audítor alebo vnútorní audítori a prizvané osoby,
a na druhej strane ostatné osoby priamo či nepriamo na vnútornom audite zainteresované. Zároveň
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pri hodnotení vnútorných audítorov je dôležité vziať do úvahy, že vnútorní audítori sú oprávnení určiť
auditovaný subjekt, typ vnútorného auditu a termín vykonania vnútorného auditu.

Existuje však celá škála oblastí a otázok, ktorým sa hodnotiteľ nevyhne.

Napríklad v rámci hodnotenia je potrebné okrem iných nájsť odpovede i na nasledujúce otázky:

Aké východisko alebo východiská boli uplatnené pre realizáciu audítorských akcií?

Akým spôsobom boli stanovené ciele pre vnútorné audity?

Ako boli získané základné informácie o audítovaných subjektoch?

Ako boli stanovené časové rozvrhy pre vykonanie audítorských akcií?

Boli dodržané časové rozvrhy stanovené v programe ? Aké boli dôvody ich nedodržania?

Boli audítované strany včas oboznámené s termínom a cieľmi vnútorného auditu?

Ako boli identifikované riziká v auditovaných subjektoch?

Získal vnútorný audítor relevantné, užitočné, spoľahlivé a dostačujúce informácie?

Bola činnosť vnútorného auditora v súlade s programom ?

Boli použité primerané techniky a aká bola vybratá vzorka?

Boli pracovné materiály vypracované a zhromaždené tak, aby umožnili vnútornému audítoro-
vi prijať zodpovedajúce závery?

Boli správy o výsledku vnútorného auditu vypracované ihneď a odovzdané auditovanému sub-
jektu a vedúcemu ústredného orgánu?

Boli spracované aj čiastkové správy?

Boli závery, odporúčania prejednané pred vydaním záverečnej správy?

Boli tieto návrhy riadne preverené a prejednané?

Boli správy spracované v predpísanej forme?

Boli audítorské zistenia spracované tak, aby reprezentovali problémy a riziká v organizácii
a viedli k prijatiu primeraných odporúčaní?

Bolo akceptovanie a realizácia odporúčaní zdokumentované, monitorované a dosledované?

A ďalšie.

Takto smerované otázky spolu s použitím ďalších metód a nástrojov /matematických metód, ben-
chmarkingu atď./ majú za cieľ získať informácie o úspešnosti vnútorného auditu v organizácii, ako ná-
stroja na hodnotenie pokroku vo vzťahu k stanoveným zámerom a cieľom. Meranie úspešnosti vo vše-
obecnosti zahŕňa nasledujúcich päť dimenzií úspešnosti:

– Efektívnosť – vyjadruje vzťah medzi výstupmi /službou/ a vstupmi /zdrojmi použitými na ich pro-
dukciu/.

– Účinnosť – vyjadruje mieru, ako boli splnené očakávané ciele alebo prínosy.

– Hospodárnosť – vyjadruje získanie primeranej kvality a množstva v primeranom čase a pri najniž-
ších súvisiacich nákladoch.

– Súlad s požiadavkami – vyjadruje úroveň dodržiavania zákonov, predpisov, nariadení atď.

– Kvalita služieb – vyjadruje orientáciu na klienta/spotrebiteľa a na kvalitu uspokojovania jeho po-
trieb z hľadiska včasnosti, prístupnosti, spoľahlivosti a kontinuity služieb.
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Aby bol systém merania úspešnosti účinný, musí spĺňať nasledujúce kritériá:

– Primeranosť a užitočnosť – potreba správneho definovania ukazovateľov vo vzťahu k cieľom
a úlohám vnútorného auditu

– Jasnosť a zrozumiteľnosť – jednoduché, dobre definované a ľahko pochopiteľné meradlá

– Nákladová účinnosť – realisticky a primerane stanovené náklady

– Schopnosť monitorovať výsledky – systematický prístup pri meraní úspešnosti z hľadiska nepretrži-
tosti v čase a tiež medzi jednotlivými útvarmi/organizáciami.

Postupy používané v praxi vymedzujú vykonávanie hodnotenia vnútorného auditu ako:

– vnútorné hodnotenie

– vonkajšie hodnotenie.

Čl. 3

Vnútorné hodnotenie

Cieľom vnútorného hodnotenia vnútorného auditu v organizácii je poskytnúť vedúcemu útvaru vnú-
torného auditu reálny obraz o kvalite činnosti útvaru vnútorného auditu ako východiska pre jej zvyšo-
vanie. Zároveň plní i osvetovú a vzdelávaciu úlohu pre okruh zamestnancov útvaru vnútorného auditu.

Vnútorné hodnotenie poskytuje vedúcemu útvaru vnútorného auditu okrem iného informáciu o:

– úrovni naplnenia očakávaní auditovaných subjektov od vnútorného auditu

– úrovni realizácie audítorskej činnosti a jej súlade so stanovenými normami

– úrovni efektívnosti práce vnútorných audítorov

– rozvoji a zvyšovaní úrovne práce vnútorných audítorov

– presnosti a spoľahlivosti audítorských výsledkov

– a podobne.

Na základe získaného súboru informácií vedúci útvaru vnútorného auditu nachádza odpovede na
otázky zaoberajúce sa:

– reálnosťou plánovania audítorských akcií a napĺňania plánu auditu

– počtom žiadostí o vykonanie vnútorného auditu

– kvalitou pracovných materiálov

– formou a obsahom správy o vykonanom audite a lehotou jej publikovania

– spoľahlivosťou, presnosťou, správnosťou a účelnosťou audítorských zistení

– kvalitou odporúčaní a reálnosti lehôt

– reakciou auditovaných subjektov a spôsobom akceptovania a realizovania odporúčaní

– prekvapeniami a neočakávanými udalosťami pri výkone auditu

– efektami, ktoré majú audity na chod organizácie

– výkonnosťou, časovou náročnosťou a efektívnosťou práce vnútorných audítorov

– efektívnosťou vynakladania prostriedkov na činnosť vnútorného auditu
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– rozvojom osobnosti vnútorného audítora a jeho profesionálnym odborným rastom

– a podobne.

Vnútorné hodnotenie vyjadruje objektívny úsudok vedúceho útvaru vnútorného auditu a zároveň
prijaté opatrenia na zvýšenie úspešnosti v oblasti vnútorného auditu.

Vnútorné hodnotenie vykonáva vedúci útvaru vnútorného auditu najmenej raz do roka.

V prípade, ak je v ústrednom orgáne verejnej správy len jeden audítor, vykonáva vnútorné hodno-
tenie formou samohodnotenia.

O vykonanom hodnotení vyhotoví vedúci útvaru vnútorného auditu /vnútorný audítor/ hodnotiacu
správu. Vedúci vnútorného auditu /vnútorný audítor/ môže rozhodnúť o spôsobe a metóde publiko-
vania hodnotiacej správy.

Čl. 4

Vonkajšie hodnotenie

Cieľom vonkajšieho hodnotenia je podať uistenie o profesionálnom výkone práce útvaru vnútorné-
ho auditu alebo vnútorného audítora.

Vonkajšie hodnotenie preto zahrňuje hodnotenie najmä:

– organizácie a postavenia vnútorného auditu v organizácii

– nezávislosti na prevádzkovej štruktúre

– personálnych záležitostí

– úrovne audítorského plánovania

– úrovne využívania zdrojov poskytovaných auditu

– kvality spracovania dokumentácie a jej súladu s metodickými usmerneniami

– využívania bežných audítorských postupov a ich všeobecného súladu s audítorskými normami

– pravdivosť a správnosť ročných správ o činnosti vnútorného auditu

– materiálneho, finančného a personálneho zabezpečenia vykonávania vnútorného auditu

– a ďalšie.

Z hľadiska poskytovania audítorských služieb je dôležité posudzovať činnosť vnútorných audítorov
z hľadiska včasnosti, prístupnosti, spoľahlivosti a nepretržitosti ich poskytovania.

Z hľadiska kvality poskytovaných audítorských služieb je dôležité predovšetkým posudzovať prí-
nos vnútorného auditu pre auditovaný subjekt.

Obe tieto hľadiská použité pri hodnotení vnútorného auditu umožnia stanoviť úspešnosť vnútorné-
ho auditu. Úspešnosť je však relatívny pojem, pre praktické hodnotenie a prijatie záverov akú kvalitu
dosahujú výsledky /dobré, menej dobré, zlé alebo nevyhovujúce/, je potrebné každé zistenie porov-
návať s určitým základom alebo štandardom. Najčastejšie je možné porovnávať:

– s výsledkami dosiahnutými v minulosti. Treba však vziať do úvahy podstatné zmeny, ktoré prebehli
v porovnávanom období;

– s tými výsledkami, ktoré dosiahli iné porovnateľné útvary vnútorného auditu v porovnateľných
organizáciách. Je však pomerne ťažké nájsť úplne porovnateľnú organizáciu;
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– s cieľmi a úlohami stanovenými v plánovacích dokumentoch útvaru vnútorného auditu a zároveň
s cieľmi a úlohami stanovenými v organizácii.

Hodnotitelia musia byť nezávislí na organizácii, nezaujatí a bez predpojatosti či konfliktu záujmov.

Hodnotiaci orgán vyhotoví po vykonanom hodnotení hodnotiacu správu. V zmysle medzinárodných
štandardov by mala byť prejednaná s vnútornými audítormi, vedúcim útvaru vnútorného auditu a vedú-
cim organizácie a pokiaľ vedúci organizácie rozhodne, aj primeraným spôsobom publikovaná.

Realizácia vonkajšieho hodnotenia môže byť zabezpečená tromi spôsobmi:

1. Hodnotenie vnútorného auditu vonkajšími audítormi

Výhody tohto riešenia

– môžu porovnávať úroveň s inými organizáciami

– majú skúsenosti z hodnotenia vnútorného auditu

– prichádzajú do styku s výstupmi vnútorného auditu

Nevýhody tohto riešenia:

– metodológia a postupy vnútorného auditu a externého auditu sú rozdielne

– existujú oblasti, ktoré budú ťažko ohodnotiteľné vonkajším audítorom z dôvodu nedostatočnej
znalosti prostredia

– možnosť vzniku konfliktnej situácie medzi vnútorným a vonkajším audítorom

– riziko neprimeraného a neadekvátneho narušenia postavenia vnútorného audítora v organizácii

– renomované vonkajšie audítorské firmy poskytujúce kvalitné služby sú veľmi drahé

2. Hodnotenie vnútorného auditu iným vnútorným audítorom z inej, porovnateľnej, organizácie

Výhody tohto riešenia:

– hodnotený aj hodnotiaci dobre pozná problematiku vnútorného auditu

– ide o výmenu skúseností a vzájomné obohatenie

Nevýhody tohto riešenia:

– ťažko nájsť hodnotiteľa z porovnateľného a nekonkurenčného prostredia

– nemôže prísť k vzájomnej recipročnej výmene tejto služby medzi dvoma organizáciami

– musí byť zainteresovaných viac organizácií /najmenej tri/

3. Iné hodnotenie vnútorného auditu zvonku organizácie

Je to riešenie stanovené štandardami pre profesionálnu prax vnútorného auditu.

Vyžaduje vytvorenie hodnotiaceho tímu pozostávajúceho z kompetentných a kvalifikovaných osôb
mimo hodnotenej organizácie.

Túto funkciu v našich podmienkach môže plniť Centrálna harmonizačná jednotka Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky.
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Čl. 5

Niektoré metódy hodnotenia

Metódy hodnotenia, ktoré možno použiť pri vnútornom i vonkajšom hodnotení vnútorného auditu:

Benchmarking

Slúži na identifikáciu najlepších praktík pre dosiahnutie väčšej účinnosti a dovoľuje vnútornému
auditu porovnávať sa a napredovať.

Benchmarking je metóda používaná na porovnávanie výsledkov jednej organizácie vo vzťahu
k štandardom a s úspešnosťou porovnateľných organizácií. Možno ju použiť na:

– hodnotenie úspešnosti vo vzťahu k definovanému štandardu

– odhalenie oblastí, v ktorých je potrebné zlepšenie

– určenie postupov a činností, ktoré sa vykonávajú lepšie v iných organizáciách

– testovanie, či prijaté opatrenia na zlepšenie boli úspešné.

Existujú dve základné metódy benchmarkingu:

Benchmarking postupov – porovnáva postupy a činnosti vnútorného auditu príslušnej organizácie
s postupmi a činnosťami inej organizácie alebo s postupmi a činnosťami definovanými v norme.

Benchmarking výsledkov - porovnáva skutočnú úspešnosť vnútorného auditu s úspešnosťou vnútorné-
ho auditu v inej organizácii alebo voči normám.

Je potrebné upozorniť, že pokrok sa nedosahuje len jednoduchým kopírovaním postupov, či vý-
sledkov, ale len použitím výsledkov z benchmarkingu ako zdroja pre ich objavovanie, rozvíjanie a ino-
váciu.

Indikátory

Indikátory sú základné prostriedky hodnotenia a merania aktivít a kvality práce vnútorného auditu.

Indikátory predstavujú štatistické prvky cielene získané určitou matematickou metódou umožňujúce
priebežne sledovať aktivity vnútorného auditu. To znamená, že ich efekt sa spravidla neprejaví ihneď,
ale v priebehu niekoľkých hodnotených období.

Za hodnotené obdobie sa pokladá obdobie jedného kalendárneho roka a za celkový počet pra-
covných dní je potrebné uvádzať počet pracovných dní v kalendárnom roku.

Súbor nižšie uvedených indikátorov nemožno pokladať za úplný a konečný, hodnotiteľ môže pou-
žiť i ďalšie indikátory.

Indikátory používané pri hodnotení vnútorného auditu možno rozdeliť na:

Indikátory aktivít

Počet realizovaných audítorských akcií

Počet plánovaných audítorských akcií

Je to základný indikátor, ktorý umožňuje sledovať realizáciu plánu a jeho zlepšovanie.
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V tomto duchu možno ešte ďalej sledovať

– počet vykonávaných audítorských akcií

– počet audítorských akcií presunutých na iné obdobie

– počet nerealizovaných audítorských akcií

a to oproti

– počtu plánovaných audítorských akcií alebo

– počtu nerealizovaných audítorských akcií alebo

– počtu mimoriadnych audítorských akcií a podobne.

Celkový počet dní vykonávania vnútorných auditov

Počet audítorských akcií

Indikátor umožňuje merať a sledovať priemerné trvanie audítorskej akcie. Tento indikátor je možné
ďalej detailnejšie rozpracovať, napríklad podľa druhu audítorskej akcie.

Celkový počet dní vykonávania vnútorných auditov

Celkový počet pracovných dní

Indikátor umožňuje merať a sledovať vývoj času stráveného pri výkone auditu vzhľadom na celko-
vý počet pracovných dní.

Celkový počet dní strávených vzdelávaním vnútorných audítorov

Celkový počet pracovných dní

Indikátor umožňuje merať a sledovať vývoj vo vzdelávaní vnútorných audítorov.

Indikátory kvality

Celkový počet mimoriadnych (neplánovaných) audítorských akcií

Celkový počet audítorských akcií

Indikátor umožňuje merať a sledovať vývoj kvality plánovania.

Celkový počet neakceptovaných odporúčaní

Celkový počet akceptovaných odporúčaní

Indikátor umožňuje merať a sledovať vývoj kvality odporúčaní a ich akceptovateľnosť.

Celkový počet nerealizovaných odporúčaní

Celkový počet akceptovaných odporúčaní
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Indikátor umožňuje podrobnejšie merať a sledovať vývoj pomeru akceptovaných, ale nerealizova-
ných odporúčaní.

Celkový počet dní riadiacej práce

Celkový počet pracovných dní

Indikátor umožňuje podrobnejšie merať a sledovať vývoj využitia pracovného času vedúceho útva-
ru vnútorného auditu alebo vedúceho audítorskej akcie pre riadiacu prácu.

Počet nekompletných audítorských materiálov

Celkový počet audítorských akcií

Indikátor umožňuje podrobnejšie merať a sledovať vývoj úplnosti a včasnosti audítorskej dokumen-
tácie.

Indikátory výdavkov

Celkové výdavky vnútorného auditu

Celkový počet audítorov

Celkové výdavky vnútorného auditu

Celkový počet dní vykonávania vnútorných auditov

Tieto indikátory umožňujú porovnávať vývoj rozpočtu ako aj „ceny“ vnútorného auditu.

Výdavkové indikátory možno využiť v užšom a podrobnejšom členení, napríklad pri sledovaní vý-
davkov na prepravu, na cenu pracovnej sily a podobne.

Podmienkou ich využitia je však presná kvantifikácia takýchto výdavkov a ich podrobné sledova-
nie.

Anketa

Vo všeobecnosti anketu ako spôsob získavania informácií o vnútornom audite treba používať veľmi
opatrne a v obmedzenej miere.

Ak je používaná anketa na zisťovanie informácií o názoroch vedenia na kvalitu audítorských slu-
žieb, je možné získať veľmi cenné informácie. Ak však budeme očakávať kvalitatívne posúdenie práce
audítorov, napríklad anonymným spôsobom, riskujeme veľmi subjektívne odpovede. Použitie ankety
v auditovanom subjekte na zistenie názorov na vnútorný audit môže priniesť aj spomienku na
„nepríjemné“ chvíle a okolnosti.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité klásť správne otázky správnym adresátom v pravý čas a na správ-
nom mieste.
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Najčastejšie sú otázky zamerané na kvalitu spracovania správy o vykonanom audite. Napríklad:

Bola správa o vykonanom audite

– zaujímavá

– použiteľná

– presvedčivá

– v súlade alebo porovnateľná s vašimi poznatkami a zisteniami

– konštruktívna

– priniesla vám úsporu alebo zlepšenie

– odporúčania boli realistické, akceptovateľné a realizovateľné

– a ďalšie.

Je len na tvorcovi ankety do akej hĺbky, do akých podrobností a s akým zameraním anketu pripraví.

Ako pomocný prostriedok na zistenie pozície vnútorného auditu a jeho akceptácii možno však an-
ketu odporúčať.

Čl. 6

Záver

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že výsledky hodnotenia sú len pomôckou pre prijatie rozhodnutí na
skvalitnenie činnosti vnútorného auditu a preto hodnotenie musí poskytnúť užitočné informácie. Splne-
nie požiadavky čo najobsiahlejšieho zahrnutia procesov a okolností vnútorného auditu do hodnotenia
umožní hlbšiu analýzu a zároveň záverom nebude chýbať perspektíva.

Najväčší význam pri hodnotiacej práci má objektivita. Musí byť jasné na čom sa zakladajú závery,
aké sú dôkazy a aké boli použité podklady.

Je potrebné tiež diferencovať váhu zistení podľa ich dôležitosti a vplyvu. Jednou z možností je ziste-
nia klasifikovať ako podstatné, menej podstatné a nepodstatné.

Nemenej dôležité je pochopenie prostredia, v ktorom sa bude rozhodovať o spôsobe realizácie
príslušných opatrení. Závery z hodnotenia sa môžu stretnúť s odporom a to zo strany vnútorných audí-
torov, vedúcich útvarov vnútorného auditu i zo strany ostatných zainteresovaných. Hodnotiaci preto
nesmie v žiadnom prípade zaujať pozíciu kritika, ale naopak, musí svoju činnosť postaviť na partner-
skom vzťahu s hodnotenými založenom na konštruktívnom dialógu. Zainteresované subjekty nesmú
nadobudnúť dojem, že hodnotením sú ohrozené ich záujmy. Práve naopak, sú to práve hodnotení, kto-
rí dodávajú údaje hodnotiteľovi a často hrajú základnú úlohu pri interpretácii výsledkov a realizácii
odporúčaní.

Ing. Dana Dyčková, v. r.
riaditeľka odboru metodiky

finančnej kontroly a vnútorného auditu
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Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky k spôsobu a rozsahu predkladania
výsledkov kontrol oznámených kontrolnými orgánmi oprávnenými vykonať

finančné kontroly a kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu
a Európskych spoločenstiev pre zabezpečenie správneho konania

Referent: Ing. Olesíková tel.: 02/59 58 31 02 Číslo: 8224/2004-911
Ing. Bartková tel.: 02/59 58 31 21 z 20. 9. 2004

Ministerstvo financií Slovenskej republiky za účelom jednotnej aplikácie ustanovenia § 47 ods. 3
zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, vydáva
pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol oznámených kontrolnými
orgánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly a kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho
rozpočtu a Európskych spoločenstiev (ďalej len rozpočtové prostriedky), postup správnych orgánov
pred začatím správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom
znení (ďalej len zákon o správnom konaní), vo veci ukladania sankcií (odvodu a penále) za porušenie
rozpočtovej disciplíny v zmysle ustanovení § 47 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o roz-
počtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Článok 1

Oznamovacia povinnosť

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona o roz-
počtových pravidlách, kontrolný orgán oprávne-
ný na vykonanie finančnej kontroly a kontroly
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, kto-
rý zistí porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách, je povinný
oznámiť túto skutočnosť príslušnej správe finanč-
nej kontroly. Odvod neoprávnene použitých ale-
bo zadržaných prostriedkov ako aj penále uloží
príslušná správa finančnej kontroly v súlade so
zákonom č. 440/2000 Z. z. o správach finanč-
nej kontroly v platnom znení, ktorá ich aj vymá-
ha. Ukladanie a vymáhanie odvodu a penále sa
riadi zákonom o správnom konaní. V prípade
potreby odvod a penále môže uložiť a vymáhať
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Článok 2

Podklady pre rozhodnutie

Podkladom pre vydanie rozhodnutí v správ-
nom konaní sú všetky relevantné listinné dôkazy
vzťahujúce sa na tú istú vec, nevyhnutné na ďal-
šie konanie vo veci uloženia sankcií za zistené
porušenie rozpočtovej disciplíny podľa zákona
o rozpočtových pravidlách - kompletná spisová

dokumentácia s prílohami, všetky písomné poda-
nia a dôkazové materiály na zdokumentovanie
prípadov porušenia rozpočtovej disciplíny. Za
týmto účelom kontrolný orgán oznámi a predloží
príslušnému správnemu orgánu výsledky kontroly
a spisovú dokumentáciu, ktorá obsahuje najmä:

– správu o výsledku následnej finančnej kontro-
ly vrátane jej dodatkov z kontrol vykonaných
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finanč-
nej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, resp. protokol o výsledku kontroly vrá-
tane jeho dodatkov, z kontrol vykonaných
v zmysle zákonov č. 39/1993 Z. z. o Najvy-
ššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v platnom znení a č. 10/1996 Z. z. o kontro-
le v štátnej správe v platnom znení, s presnou
právnou kvalifikáciou jednotlivých kontrol-
ných zistení, s uvedením porušenia konkrétne-
ho ustanovenia príslušného všeobecne
záväzného právneho predpisu,

– zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku
následnej finančnej kontroly, resp. protokolu
o výsledku kontroly,

– písomné vyjadrenia a námietky kontrolova-
ného subjektu ku kontrolným zisteniam,
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– písomný doklad o vysporiadaní sa kontrolné-
ho orgánu s námietkami kontrolovaného sub-
jektu,

– doklad o právnej subjektivite kontrolovaného
subjektu (napr. fotokópia výpisu z obchodné-
ho registra, zriaďovacej alebo zakladacej lis-
tiny, s uvedením identifikačných údajov
organizácie /IČO/),

– všetky písomnosti preukazujúce kontrolné zis-
tenia súvisiace s porušením rozpočtovej dis-
ciplíny, t. j. dôkazy neoprávneného použitia
alebo zadržania rozpočtových prostriedkov,
resp. nedodržania podmienok, za ktorých sa
rozpočtové prostriedky poskytli,

– zmluvy a ich dodatky, prídelové a rozpisové
listy, oznámenia, príp. dohody o poskytnutí
rozpočtových prostriedkov, podmienky ich
poskytnutia, čerpania a vyúčtovania,

– bankové výpisy dokumentujúce poukázanie
týchto finančných prostriedkov na peňažný
účet kontrolovaného subjektu, t. j. konečného
príjemcu finančných prostriedkov,

– písomnú dokumentáciu o čerpaní rozpočto-
vých prostriedkov a zistených nedostatkoch
v ich čerpaní, nedodržaní účelovosti a časové-
ho určenia (dodávateľské faktúry – daňové
doklady, preddavkové faktúry, „proforma“
faktúry, bankové výpisy súvisiace s predmetný-
mi úhradami, pokladničné doklady, zmluvy
o dielo a ich dodatky, objednávky, dodacie
listy, súpisy vykonaných prác, preberacie pro-
tokoly, vyúčtovania poskytnutých prostried-
kov, zúčtovania so štátnym rozpočtom, časti
účtovných zostáv z účtovníctva súvisiace s kon-
krétnym kontrolným zistením, a pod.), t. j. všet-
ky písomnosti a prvotné účtovné doklady
preukazujúce neoprávnené použitie a zadr-
žanie rozpočtových prostriedkov, resp. ne-
dodržanie podmienok za ktorých boli rozpočto-
vé prostriedky poskytnuté,

– ku každému kontrolnému zisteniu vyčíslené pe-
nále s uvedením obdobia neoprávneného po-
užitia a zadržania rozpočtových prostriedkov,
resp. nedodržania podmienok za ktorých boli
rozpočtové prostriedky poskytnuté,

– potvrdenie súhlasnosti fotokópií dokladov
s ich originálmi orgánom kontroly,

– celkové zhrnutie a vyčíslenie porušenia rozpoč-
tovej disciplíny s osobitným vyčíslením neopráv-
nene použitých a zadržaných rozpočtových
prostriedkov a penále,

– ďalšie návrhy kontrolného orgánu na podpo-
ru svojich kontrolných zistení a tvrdení, všetky
dôkazy, ktoré sú mu známe s tým, že na do-
kazovanie použije všetky prostriedky, ktorý-
mi môže zistiť a objasniť jednotlivé kontrolné
zistenia.

Článok 3

Overenie podkladov správnym orgánom

Pred začatím správneho konania s cieľom od-
strániť prípadné nedostatky v postúpených vý-
sledkoch kontrol, právne neodôvodnených a ne-
presvedčivých porušeniach rozpočtovej disciplí-
ny, príslušný správny orgán:

1. preskúma kompletný spisový materiál, posúdi
či predložené podklady sú postačujúce pre
právnu kvalifikáciu kontrolných zistení a pre
uloženie sankcií v zmysle zákona o rozpočto-
vých pravidlách a nadväzujúcich právnych
predpisov. V prípade ich neúplnosti je správ-
ny orgán povinný vrátiť neúplné podklady
(spisovú dokumentáciu) kontrolnému orgánu
a požiadať o ich doplnenie a odstránenie ne-
dostatkov v lehote podľa interného riadiace-
ho aktu príslušného správneho orgánu.

2. posúdi a zhodnotí, či predložené kontrolné
zistenia má považovať za dokázané, či vy-
konané dôkazy sú postačujúce, alebo či tre-
ba vykonať ďalšie dôkazy, alebo či si treba
obstarať aj iné podklady pre začatie správ-
neho konania. V prípade potreby požiada
kontrolný orgán opakovane o doplnenie
podkladov.

3. v prípade, keď ani po opakovanom vyžiada-
ní doplnenia podkladov pre začatie správne-
ho konania neobdrží materiál v súlade
s článkom 2 tohto pokynu, považuje podanie
kontrolného orgánu za podnet na vykonanie
opakovanej kontroly sekciou kontrolnou Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky alebo
príslušnou správou finančnej kontroly.
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Článok 4

Začatie správneho konania

Po obdržaní a overení kompletných podkla-
dov z vykonanej kontroly, správny orgán zašle
účastníkovi konania oznámenie o začatí správ-
neho konania podľa § 18 zákona o správnom

konaní a zabezpečí všetky procesné úkony
v súlade s citovaným zákonom.

Článok 5
Účinnosť

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom zverej-
nenia vo Finančnom spravodajcovi.

Ing. Renata Lajošová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie kontrolnej

11/2004 901FINANČNÝ SPRAVODAJCA



62

Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky k čerpaniu, účtovaniu a zdaňovaniu

nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov z rozpočtu Európskych spoločenstiev
pre súkromný a verejný sektor

Referenti:Ing. Zdenka Kováčová, tel.: 02/59 58 34 09 Číslo: MF/002429/2004-72
Ing. Katarína Vallová, tel.: 02/59 58 33 18
Ing. Miriam Majorová, tel.: 02/59 58 33 23

I. Charakter a účel použitia nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo štruk-
turálnych fondov

Prostriedky štrukturálnych fondov sú poskytované z rozpočtu Európskych spoločenstiev na základe
rozhodnutia Európskej komisie a vedú sa na osobitnom účte Ministerstva financií Slovenskej republiky
v Štátnej pokladnici. Na nakladanie a hospodárenie s prostriedkami štrukturálnych fondov sa vzťa-
hujú príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ne-
skorších predpisov.

Podľa § 5 odsek 2 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších pred-
pisov sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu, tzn. stávajú sa súčasťou štátneho rozpočtu. Nevy-
hnutným predpokladom poskytnutia prostriedkov zo štrukturálnych fondov Slovenskej republike je
podmienka spoluúčasti Slovenskej republiky na financovaní spoločných programov Slovenskej repub-
liky a Európskych spoločenstiev, t. j. schválené projekty sa spolufinancujú zo štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov konečného prijímateľa/príjemcu pomoci.

Použitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu je účelovo určené. V súlade s § 6 ods. 12 citovaného zákona č. 303/1995 Z. z. na použitie
týchto prostriedkov sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky, pričom súčasťou výdavkov
príslušnej rozpočtovej kapitoly sú aj prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných
programov SR a ES zo štrukturálnych fondov (prostriedky na spolufinancovanie). Za hospodárenie
s danými prostriedkami je zodpovedný príslušný správca rozpočtovej kapitoly.

Prostriedky zo štrukturálnych fondov a prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa po-
skytujú právnickým a fyzickým osobám na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku. Právnická alebo fyzická osoba, ktorej boli poskytnuté prostriedky zo štrukturálnych fondov a zo
štátneho rozpočtu, je zodpovedná za hospodárenie s nimi. Porušenie podmienok, za ktorých boli tieto
prostriedky poskytnuté, ako i neoprávnené použitie alebo zadržanie týchto prostriedkov sa považuje za
porušenie rozpočtovej disciplíny. V prípade preukázaného porušenia rozpočtovej disciplíny príslušné
kontrolné orgány ukladajú sankcie – odvod a penále.

Prostriedky zo štrukturálnych fondov a prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa
poskytujú na podporu rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých vývoj zaostáva, na podporu
hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam, na podporu mo-
dernizácie politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti.

Účel použitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov

Účel použitia prostriedkov je podrobne rozpracovaný v príslušných programových dokumentoch
(operačné programy, jednotné programové dokumenty, programové doplnky, programy Iniciatív
Spoločenstva) v súlade s nižšie uvedeným zoznamom oblastí intervencie (pozri uvedenú Klasifikáciu
oblastí intervencie) štrukturálnych fondov na základe článku 36 nariadenia Rady č. 1260/1999
ustanovujúceho všeobecné pravidlá o štrukturálnych fondoch a nariadenia Európskej komisie
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č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady
č. 99/1260/ES, pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych
fondov, za ktorých vypracovanie sú zodpovedné príslušné rezorty.

Klasifikácia oblastí intervencie

1. Výrobné prostredie

11. Poľnohospodárstvo

111. Investície do poľnohospodárskych podnikov

112. Podpora mladých farmárov

113. Špeciálna poľnohospodárska odborná príprava

114. Zlepšenie spracovania a uvádzania poľnohospodárskych produktov na trh

12. Lesné hospodárstvo

121. Investície do lesných podnikov

122. Zlepšovanie zberu, spracovávania a uvádzania produktov lesného hospodárstva na trh

123. Podpora nových trhov a uvádzania produktov lesného hospodárstva na trh

124. Zriadenie združení majiteľov lesov

125. Obnovenie výrobného potenciálu lesov poškodeného prírodnými katastrofami a zavá-
dzanie preventívnych nástrojov

126. Výsadba poľnohospodársky nevyužívanej pôdy

127. Zlepšovanie a udržiavanie ekologickej stability chránených lesných plôch

128. Špeciálna odborná príprava pre oblasť lesného hospodárstva

13. Podporovanie prispôsobenia a rozvoja vidieckych oblastí

1301. Kultivácia pôdy

1302. Sceľovanie pozemkov

1303. Zriaďovanie služieb pre náhrady a pre poradenstvo pre podnikové riadenia

1304. Uvádzanie na trh kvalitných poľnohospodárskych produktov

1305. Základné služby pre vidiecke hospodárstvo a populáciu

1306. Obnova a rozvoj dedín, ochrana a zachovanie vidieckeho dedičstva

1307. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností a činností blízkych poľnohospo-
dárstvu, s cieľom dosahovania alternatívnych príjmov

1308. Správa poľnohospodárskych vodných zdrojov

1309. Rozvoj a zlepšovanie infraštruktúr súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva

1310. Podporovanie turistického ruchu

1311. Podporovanie vidieckych remeselných činností súvisiacich s poľnohospodár-
stvom

1312. Ochrana životného prostredia v spojení so starostlivosťou o pôdu, lesy a krajinu
ako aj so zlepšovaním blaha zvierat
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1313. Obnovenie výrobného potenciálu poľnohospodárstva poškodeného prírodný-
mi katastrofami a zavádzanie preventívnych nástrojov

1314. Finančné inžinierstvo

14. Rybné hospodárstvo

141. Úprava objemu rybárskeho úsilia

142. Obnova a modernizácia rybárskej flotily

143. Spracovanie, uvádzanie na trh a podpora odbytu produktov rybného hospodárstva

144. Akvakultúra

145. Zariadenia rybárskych prístavov a ochrana a rozvoj vodných zdrojov

146. Socioekonomické opatrenia a pomoc pri dočasnom prerušení činností a iná finančná
kompenzácia

147. Operácie vykonávané členmi združení pre obchod, pobrežný rybolov v malom a vnút-
rozemský rybolov

148. Opatrenia financované z iných štrukturálnych fondov

15. Podpora veľkých podnikov

151. Investície do fyzického kapitálu (závody a ich zariadenie, spolufinancovanie štátnej
pomoci )

152. Ekologicky priaznivé technológie, čisté a úsporné energetické technológie

153. Poradenské služby pre obchodnú činnosť (vrátane internacionalizácie, riadenia expor-
tu a životného prostredia a nákupu technológií)

154. Služby pre osoby s účasťou (zdravie a bezpečnosť, poskytovanie starostlivosti rodin-
ným príslušníkom a závislým osobám)

155. Finančné inžinierstvo

16. Podpora pre malé a stredné podniky a pre podnikanie remeselníkov

161. Investície do fyzického kapitálu (závody a ich zariadenie, spolufinancovanie štátnej
pomoci)

162. Ekologicky priaznivé technológie, čisté a úsporné energetické technológie

163. Poradenské služby pre obchodnú činnosť (informácie, obchodné plánovanie, poraden-
ské služby, marketing, manažment, projektovanie, internacionalizácia, riadenie expor-
tu a životného prostredia a nákup technológií)

164. Spoločne využívané obchodné služby (podnikateľské zástavby, zakladateľské centrá,
stimulácia, propagačné služby, zosieťovanie, konferencie, obchodné veľtrhy)

165. Finančné inžinierstvo

166. Služby v dobrovoľníckom/treťom sektore (zabezpečovanie starostlivosti pre závislé
osoby, zdravie a bezpečnosť, kultúrne aktivity)

167. Odborná príprava zameraná na malé a stredné podniky a remeslá

17. Turistický ruch

171. Investície do fyzického kapitálu (informačné centrá, turistické ubytovanie, stravovanie,
technické vybavenie a zariadenia)
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172. Nehmotné investície (rozvoj a poskytovanie služieb cestovného ruchu, šport, kultúrne
aktivity a aktivity pre voľný čas a tradície)

173. Spoločné služby pre podniky cestovného ruchu (vrátane propagácie, zosieťovania,
konferencií a obchodných veľtrhov)

174. Odborná príprava so zameraním na cestovný ruch

18. Výskum, technický rozvoj a inovácia

181. Výskumné projekty realizované na univerzitách a výskumných ústavoch

182. Inovácia a prevody technológií, vytváranie sietí a partnerstiev medzi obchodnými
a/alebo výskumnými inštitúciami

183. Infraštruktúra VTRI

184. Školenia pre pracovníkov výskumu

2. Ľudské zdroje

21. Politika trhu práce

22. Sociálna integrácia

23. Rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy neviazanej na určité odvetvie (osoby, podniky)

24. Flexibilita pracovných síl, podnikateľské činnosti, inovácia, informačné a komunikačné tech-
nológie (osoby, podniky).

25. Pozitívne činnosti na trhu práce pre ženy

3. Základná infraštruktúra

31. Dopravná infraštruktúra

311. Železnice

312. Cesty

3121. Štátne cesty

3122. Regionálne/mieste cesty

3123. Cyklistické trasy

313. Diaľnice

314. Letiská

315. Prístavy

316. Vodné cesty

317. Mestská doprava

318. Doprava viacerými dopravnými prostriedkami

319. Inteligentné dopravné systémy

32. Infraštruktúra v oblasti telekomunikácií a informačná spoločnosť

321. Základná infraštruktúra

322. Informačná a komunikačná technika (vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti a pred-
chádzania rizík pri prenose)

323. Služby a aplikácie pre občanov (zdravie, administratíva, vzdelávanie)

11/2004 905FINANČNÝ SPRAVODAJCA



324. Služby a aplikácie pre malé a stredné podniky (elektronický obchod a transakcie,
vzdelávanie a príprava, zosieťovanie)

33. Energetické infraštruktúry (výroba, dodávka)

331. Elektrická energia, plyn, ropné produkty, tuhé palivo

332. Obnoviteľné energetické zdroje (solárna energia, veterná energia, vodná energia, bio-
masa)

333. Energetická účinnosť, spoločná výroba, energetické riadenie

34. Infraštruktúra životného prostredia (vrátane vody)

341. Ovzdušie

342. Hluk

343. Komunálny a priemyselný odpad (vrátane nemocničného a nebezpečného odpadu)

344. Pitná voda (zber, skladovanie, úprava a distribúcia)

345. Odpadové vody a ich čistenie

35. Územné plánovanie a obnova

351. Úprava a obnova priemyselných a vojenských priestorov

352. Obnova mestských oblastí

353. Ochrana, zlepšovanie a regenerácia prírodného prostredia

354. Zachovávanie a obnovovanie kultúrneho dedičstva

36. Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra

4. Rôzne

41. Technická pomoc a inovatívne činnosti

42. Príprava, vykonávanie, monitorovanie, publicita

412. Hodnotenie

413. Štúdie

414. Inovatívne činnosti

415. Informovanie verejnosti

II. Účtovanie nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo štrukturálnych fon-
dov pre verejný a súkromný sektor

A/ Účtovanie nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov pre verejný sektor (účtovné jednot-
ky, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC)

Podľa § 5 ods. 2 a § 6 ods. 12 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ne-
skorších predpisov sú finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskych
spoločenstiev zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a v štátnom rozpočte sa rozpočtujú aj príslušné
výdavky.

Postup účtovania sa uplatňuje v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR z 11. decembra 2003
č. 24 501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej os-
nove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky
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platným od 1. 1. 2004. Konkretizácia postupu účtovania bude však závisieť aj od konkrétnych pod-
mienok a účelu čerpania nenávratného finančného príspevku.

Všeobecne sa uplatní postup účtovania podľa jednotlivých typov účtovných jednotiek:

A1/ Rozpočtová organizácia:

MD D

1. Príjem nenávratného finančného príspevku
(ďalej len NeFP) 235/RK 215

2. Čerpanie NeFP – bežné výdavky účt. tr. 4 234/RK

3. Čerpanie NeFP – kapitálové výdavky 04x 233/RK

Použité účty:

233 – Výdavkový rozpočtový účet kapitálových výdavkov

234 – Výdavkový rozpočtový účet

235 – Príjmový rozpočtový účet

215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov

04x – Obstaranie dlhodobého majetku

A2/ Príspevková organizácia (štátu, obce, VÚC):

1. Priznanie NeFP na bežné výdavky 346 (348) 691

2. Priznanie NeFP na kapitálové výdavky 346 (348) 916

3. Príjem NeFP 241/RK 346 (348)
(priznanie NeFP sa účtuje súčasne s jej príjmom)

Použité účty:

346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

241 – Bežný účet

691 – Príspevok na bežné výdavky

916 – Fond reprodukcie

348 – Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšším územným celkom

A3/ Obce a VÚC:

Podľa § 8 ods. 2 a 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov sú prostriedky Európskych spoločenstiev a medzinárodných združení považova-
né za príjmy rozpočtu obce.

MD D

1. Príjem NeFP 231 217

2. Čerpanie NeFP 218 231
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Obce účtujú na fiktívnom účte príjmov 235 a výdavkov 234 s použitím rozpočtovej klasifikácie.

1a)  Príjem NeFP 235/RK 215

2a)  Čerpanie NeFP účt. tr. 4 234/RK

Prevod NeFP z rozpočtu obce a VÚC na jej rozpočtovú organizáciu:

1. Poskytnutie NeFP rozpočtovej organizácii obce 212 231

2. Čerpanie NeFP jej rozpočtovou organizáciou 218 212

3. Vrátenie nepoužitých prostriedkov z vkladového
výdavkového účtu rozpočtovej organizácie 231 212

Prevod NeFP z rozpočtu obce a VÚC na jej príspevkovú organizáciu:

1. Poskytnutie NeFP príspevkovej organizácii obce 213 231
218 234/RK

Čerpanie NeFP rozpočtovou organizáciou obce a VÚC:

1. Príjem NeFP poskytnutého obcou a VÚC 232 211

2. Vrátenie nepoužitého NeFP 211 232

3. Čerpanie NeFP – bežné výdavky účt. tr. 4 232/RK

4. Čerpanie NeFP – kapitálové výdavky 04x 232/RK

Použité účty:

217 – Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov

218 – Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov

231 – Základný bežný účet

211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácii

212 – Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie

213 – Transfery

232 – Vkladový výdavkový rozpočtový účet

B/ Účtovanie nenávratného finančného príspevku v súkromnom sektore (podnikatelia)

B1/ Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva

Spôsob účtovania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov pre účtovné jed-
notky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva je upravený v § 52 ods. 12 a 13 opatrenia Minister-
stva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002 - 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtov-
níctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25167/2003 – 92 nasledovne:

a) príjem prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a prospech účtu 346 – Dotácie
zo štátneho rozpočtu,
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b) použitie prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu so súvzťažným
zápisom v nadväznosti na účel, na ktorý boli prostriedky použité, a to:

1. na obstaranie dlhodobého majetku a obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zá-
pisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,

2. na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej
súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel,

3. na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy,
a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.

V prípadoch, že z rozhodnutia o pridelení nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych
fondov sa na pripísanie (platbu) peňazí v prospech podnikateľa vyžaduje preukázanie, že vopred bol
obstaraný dlhodobý majetok, účtuje sa podľa § 52 ods. 13 vyššie citovaného opatrenia nasledovne:

a) obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie majetku
so súvzťažným zápisom v prospech záväzku,

b) nárok na nenávratný príspevok na základe rozhodnutia o pridelení prostriedku sa účtuje na ťarchu
účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy
budúcich období.

B2/ Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva

Spôsob účtovania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov pre účtovné jednot-
ky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva je upravený opatrením Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti
o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu úda-
jov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého
účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje
výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25167/2003-92.

Príjem prostriedkov sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade o príjmoch, ktoré neovplyvňujú zá-
klad dane a zároveň v knihe záväzkov.

V nadväznosti na účel použitia prostriedkov poskytnutého finančného príspevku, sa pri uzatváraní pe-
ňažného denníka účtujú účtovné operácie s ohľadom na vyčíslenie základu dane z príjmov v nadväz-
nosti na § 17 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

III. Zahrnovanie do základu dane z príjmov nenávratných finančných príspevkov z pro-
striedkov štrukturálnych fondov poskytovaných pre súkromný sektor /vrátane modelo-
vých príkladov/

A/ Postup zahrnovania nenávratných finančných príspevkov poskytovaných z prostriedkov štruktu-
rálnych fondov do základu dane z príjmov

S účinnosťou od 1. 1. 2004 bol schválený nový zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý
problematiku zahrnovania dotácií do základu dane rieši v § 17 ods. 1 a v § 19 ods. 2 písm. m), a to
v nadväznosti na účtovné predpisy nasledovne:
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U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva – uvedená problematika je upra-
vená v § 56 ods. 12 Opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného úč-
tovníctva takto:

1/ prijaté nenávratné finančné príspevky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku (tzv. príspevky na investície) sa zaúčtujú na účte 384 – Výnosy budúcich období.
Z tohto účtu sa postupne počas niekoľkých rokov (počas doby odpisovania hmotného majetku)
rozpúšťajú do výnosov každoročne v sume zodpovedajúcej výške odpisu z konkrétneho dlhodo-
bého majetku, na obstaranie ktorého bol príspevok poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku
do užívania;

Vzhľadom na túto úpravu vyplývajúcu z postupov účtovania, nadväzne zákon o dani z príjmov
v § 19 ods. 2 písm. m) uvádza, že ak príspevok (dotácia, podpora) poskytnutý z prostriedkov štátneho
rozpočtu (štrukturálnych fondov) je zahrnovaný do príjmov, potom aj výdavok, na úhradu ktorých bol
takýto príspevok poskytnutý, je zahrnovaný do daňových výdavkov.

To znamená, že pri odpisovanom dlhodobom majetku obstaranom z príspevku je súčasťou výno-
sov v každom roku len časť prijatého príspevku, a to vo výške zodpovedajúcej zaúčtovanému odpisu
z dlhodobého majetku.

V prípade, že len časť obstarávacej ceny dlhodobého majetku je hradená z prostriedkov štrukturál-
nych fondov, potom aj v rovnakom pomere sa len časť prijatého príspevku zo zaúčtovaného odpisu
zahrnie do výnosov.

Príklad:

Spol. s r. o. „C“ získala v roku 2004 nenávratný finančný príspevok v sume 600 000 Sk na obstara-
nie poľnohospodárskeho stroja.

a) Účtovný postup, ak účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom, je nasledujúci:

Text
(1)

MD
(2)

D
(3)

Suma
v Sk
(4)

Daňový
odpis

(5)

1. Príjem príspevku na bankový účet 221 346 600 000 x

2. Rozhodnutie o priznaní príspevku na obstaranie dlhodobé-
ho majetku 346 384 600 000 x

3. Obstaranie dlhodobého majetku 042 321 600 000 x

4. Úhrada za obstaranie dlhodobého hmotného majetku 321 221 600 000 x

5. Zaradenie prístroja do užívania 022 042 600 000 x

6a) Odpisy prístroja podľa odpisového plánu (v 1. roku odpiso-
vania) 551 082 150 000 150 000

6b) Rozpúšťanie výnosov budúcich období do výnosov bežné-
ho roka vo výške odpisov v 1. roku odpisovania 384 648 150 000 x

7a) Odpisy prístroja podľa odpisového plánu (v 2. až 4. roku
odpisovania) 551 082 150 000 150 000

7b) Rozpúšťanie výnosov budúcich období do výnosov bežné-
ho roka vo výške odpisov v 2. až 4. roku odpisovania 384 648 150 000 x

� v každom roku sa z prijatého príspevku do základu dane zahrnie len časť tohto príspevku vo výške
daňového (účtovného) odpisu.

910 11/2004FINANČNÝ SPRAVODAJCA



b) Účtovný postup ak účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom je nasledovný:

Text
(1)

MD
(2)

D
(3)

Suma
v Sk
(4)

Daňový
odpis

(5)

1. Príjem príspevku na bankový účet 221 346 600 000 x

2. Rozhodnutie o priznaní príspevku na obstaranie dlhodo-
bého majetku 346 384 600 000 x

3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 321 600 000 x

4. Úhrada za obstaranie dlhodobého hmotného majetku 321 221 600 000 x

5. Zaradenie prístroja do užívania 022 042 600 000 x

6a) Odpisy prístroja podľa odpisového plánu (v 1. roku odpi-
sovania) 551 082 100 000 150 000

6b) Rozpúšťanie výnosov budúcich období do výnosov bež-
ného roka vo výške odpisov v 1. roku odpisovania 384 648 100 000 x

7a) Odpisy prístroja podľa odpisového plánu (v 2. až 4. roku
odpisovania) 551 082 100 000 150 000

7b) Rozpúšťanie výnosov budúcich období do výnosov bež-
ného roka vo výške odpisov v 2. až 4. roku odpisovania 384 648 100 000 x

� účtovné odpisy podľa účtovného odpisového plánu sa uplatňujú počas 6 rokov,

� daňové odpisy sa budú uplatňovať 4 roky,

� v 1. až 4. roku odpisovania je daňový odpis vyšší ako účtovný odpis o 50 000 Sk; z tohto dôvodu
základ dane o sumu 50 000 Sk je nižší ako výsledok hospodárenia,

� v 5. a 6. roku bude spoločnosť uplatňovať len účtovné odpisy; daňovo je už stroj úplne odpísaný,
preto celá suma účtovného odpisu je pripočítateľnou položkou k základu dane (aj napriek tomu,
že príslušná časť časovo rozlíšeného príspevku je súčasťou výnosov a tým aj základu dane).

Záver: vplyv nenávratného finančného príspevku poskytnutého na obstaranie dlhodobého
majetku (tzv. investičná dotácia) na základ dane z príjmov je vždy nulový, pretože:

a) ak účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom, potom výška daňového odpisu (150 000) je vo
výške príspevku zaúčtovaného – zahrnutého do príjmov (150 000),

b) ak účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom, potom výška daňového odpisu v jednotlivých
rokoch sa nerovná výške príspevku zahrnutého do základu dane v jednotlivých rokoch, ale za cel-
kovú dobu životnosti majetku – 6 rokov sa do základu dane, t. j. do výdavkov aj do príjmov zahr-
nie suma 600 000 Sk, teda vplyv na základ dane je neutrálny (nulový). Komplikáciu súvisiaciu
s rozdielnymi účtovnými a daňovými odpismi môže daňovník (účtovná jednotka) odstrániť tým, že
si zvolí účtovné odpisy vo výške daňových odpisov.

2/ prijaté nenávratné finančné príspevky poskytnuté na úhradu prevádzkových výdavkov (tzv. pre-
vádzková dotácia) sa účtujú do výnosov, pričom do nákladov sa zaúčtuje náklad, ktorý sa z toh-
to príspevku uhrádza.

Tieto príspevky (dotácie) v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú súčasťou vý-
sledku hospodárenia a základu dane z príjmov v súlade s účtovníctvom.
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Naviac je táto skutočnosť zdôraznená aj v § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, podľa
ktorého, ak prijatý príspevok (dotácia) je zahrnutý do príjmov (výnosov), potom aj výdavok (náklad)
hradený z príspevku je uznaným daňovým výdavkom.

Príklad:

Daňovník obdržal zo štátneho rozpočtu na nákup sadív, osív a hnojív nenávratný finančný príspe-
vok na zakúpenie sadeníc, postrekových látok a hnojiva v sume 200 000 Sk v roku 2004. Prostriedky
na stanovený účel je povinný podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách vyčerpať do
konca roku 2004, ale daňovník použil len 180 000 Sk, t. j. 20 000 Sk je povinný vrátiť do rozpočtu.
Pri zaúčtovaní postupuje nasledovne:

Text MD D Suma
v Sk

1. Spotreba sadeníc, hnojiva, postrekových látok 501 321 180 000

2. Príjem príspevku na bankový účet 221 346 200 000

3. Zúčtovanie (čerpanie) príspevku 346 648 180 000

4. Vratka nepoužiého príspevku do rozpočtu 346 221 20 000

Zo spôsobu účtovania prevádzkového príspevku vyplýva neutrálny vplyv na výsledok hospodáre-
nia a základ dane z príjmov.

Záver: vplyv na základ dane z titulu prijatia nenávratného finančného príspevku na úhradu
prevádzkových nákladov je neutrálny (nulový), pretože príspevok zahrnutý do výnosov
(napr. 100) je vždy vo výške výdavku zahrnutého do daňových výdavkov (100).

U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva – uvedená problematika nie je
riešená v postupoch účtovania, ale od 1. 1. 2004 priamo v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príj-
mov, a to na rovnakých princípoch ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. To
znamená, že:

– nenávratný finančný príspevok určený na obstaranie hmotného a nehmotného majetku
sa zahrnie do príjmov postupne vo výške odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov,

– nenávratný finančný príspevok určený na úhradu bežných prevádzkových výdavkov sa
zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do daňových výdavkov zahrnie
výdavok (náklad) hradený z tohto príspevku.

Záver: opäť vplyv nenávratného finančného príspevku na základ dane z príjmov daňovní-
ka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je neutrálny.

Ing. Mária Kompišová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí

Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Metodické usmernenie
k účtovaniu rozpočtových limitov výdavkov a k účtovaniu rozpočtových výdavkov

v štátnych rozpočtových organizáciách, ktoré sú klientmi Štátnej pokladnice

Referent: Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 34 65 Číslo: MF/2760/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vy-
dáva k účtovaniu rozpočtových limitov výdavkov
a k účtovaniu rozpočtových výdavkov v štátnych
rozpočtových organizáciách, ktoré sú klientmi
Štátnej pokladnice toto metodické usmernenie:

1. V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002
Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov sú štátne rozpočtové organizácie
klientom Štátnej pokladnice. Postup účtovania
rozpočtových výdavkov v štátnych rozpočto-
vých organizáciách upravuje Opatrenie Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky
č. 24501/ 2003-92 z 11. decembra 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, prí-
spevkové organizácie, obce a vyššie územné
celky. Štátne rozpočtové organizácie, ktoré sú
zapojené do systému Štátnej pokladnice, už
nerealizujú uvoľňovanie prostriedkov z roz-

počtu na základe otvorených rozpočtových li-
mitov výdavkov, teda neúčtujú o limitných
oznámeniach, ktoré oprávňovali účtovnú jed-
notku čerpať prostriedky z rozpočtového vý-
davkového účtu. Z tohto dôvodu sa v štátnych
rozpočtových organizáciách zapojených do
systému Štátnej pokladnice neúčtuje o limitoch
rozpočtových výdavkov prostredníctvom účtu
211 – Financovanie výdavkov rozpočtových
organizácií so súvzťažným zápisom na účte
214 – Limity rozpočtových výdavkov.

2. Štátne rozpočtové organizácie ako klienti
Štátnej pokladnice realizujú svoje rozpočto-
vé výdavky prostredníctvom jedného výdav-
kového rozpočtového účtu, a preto sa
realizácia bežných aj kapitálových výdav-
kov účtuje na účte 234 – Výdavkový rozpoč-
tový účet, na ktorom sa v rámci analytických
účtov zabezpečí členenie rozpočtových vý-
davkov na bežné a kapitálové.

Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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