
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
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Miesto pre evidenèné èíslo Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu
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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
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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 .



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)
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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

MF SR è. 13 433/2004-72
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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.
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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
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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)
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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
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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


