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Oznámenie
č. MF/23099/2012-721

Ministerstva financií Slovenskej republiky
o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnos-
ti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo fi-
nancií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Za zdaňovacie obdobie roku 2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nové vzory
tlačív:

1. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo
nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)“.

Ak sa hlásenie podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
sa nevyžaduje.

2. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnos-
ti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

II.

Na zdaňovacie obdobie roku 2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor
tlačiva:

3. „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestná-
vateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestna-
neckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“.

Použitie vzoru tlačiva prehľad, určeného oznámením Ministerstva financií SR MF/025310/2011-721
zo dňa 11. 11. 2011 na zdaňovacie obdobie roku 2012 v zdaňovacom období roku 2013, sa ak-
ceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

Ak sa prehľad podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
sa nevyžaduje.

III.

Vzory tlačív sú prílohou tohto oznámenia. Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje
aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75
Odbor priamych daní











Poučenie

na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti,

ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane* (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

(ďalej len „prehľad“)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona povinný podať zamestnávateľ miestne príslušnému
správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho
mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona), za ktorý sa prehľad podáva. Peňažné údaje v prehľade sa vyplňujú
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

* Platiteľom dane je osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá
je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi
dane a majetkovo za ne zodpovedá.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa – vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom
dane. Ak je zamestnávateľom

– fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul,

– právnická osoba – uvedie sa názov alebo obchodné meno a právnu formu.

Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo/trvalý pobyt, príp. číslo telefónu a faxu.

Ak zamestnávateľ prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny“ vystavil chybne, podá opravný pre-
hľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný“. Opravný prehľad podáva zamestnávateľ do konca kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne úda-
je za príslušné obdobie. Rovnako podá opravný prehľad s vyplnením všetkých príslušných údajov aj
pri oprave chyby v žiadosti podľa III. alebo IV. časti prehľadu.

I. časť – Preddavky na daň

Riadok 0� uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za príslušný
kalendárny mesiac, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme.
(Do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa
§ 43 zákona .)

Riadok 1� dátum� uvádza sa dátum výplaty príjmov zo závislej činnosti za príslušný (vykazo-
vaný) kalendárny mesiac. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie
týchto príjmov zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 10. marca roku 2013, uvedie sa v pre-
hľade za mesiac február dátum 10. 3. 2013. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo pouká-
zanie príjmov zamestnancom k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledné-
ho výplatného termínu za príslušné obdobie.

– neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na príjem zo závislej čin-
nosti (záloha) v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3
Zákonníka práce).

� suma � uvádza sa – úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového
bonusu), ktoré zamestnávateľ zrazil za príslušný kalendárny mesiac zo zúčtovaných a skutočne vypla-
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tených príjmov zo závislej činnosti (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej a v nepeňažnej
forme,

– úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závis-
lej činnosti, ak takéto príjmy zamestnávateľ doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne
mesiace bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v prísluš-
nom kalendárnom mesiaci (napr. doplatky za mesiac november 2012, vyplatené po 31. januári roku
2013),

– oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týka-
jú bežného zdaňovacieho obdobia,

• neuvádza sa – úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zda-
ňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý zvýšil odvod pred-
davkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Tieto nedoplatky dane boli vyčíslené v časti I hláse-
nia o vyúčtovaní dane (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči
správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddav-
ky na daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený od-
vod preddavkov za príslušný kalendárny mesiac. Tieto preplatky dane už boli vyčíslené v časti I hláse-
nia o vyúčtovaní dane (riadok 8) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči
správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– suma vyčísleného preddavku na daň zo mzdy, kto-
rá sa v skutočnosti nevyplatila,

– oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane
u zamestnanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach
podľa § 40 zákona. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,

– nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca
dane, vyrubený sankčný úrok, správne delikty a pod.

Riadok 2 � uvádza sa suma zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových pre-
platkov (-) z ročného zúčtovania preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu a zamestnaneckej
prémie) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov
na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr
do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uve-
denej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný
rozdiel súm v riadku 3.

Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, ktorý bol za-
mestnancovi vyplatený, zamestnávateľ požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (da-
ňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného roč-
ného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3� uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových
preplatkov (-) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.
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Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň, príp. aj
dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u zamest-
nanca (počnúc zdaňovacím obdobím 2011 sa z príjmov zo závislej činnosti už nevyberá daň zráž-
kou). Oprava sa uvedie v jednotlivých mesiacoch príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorých bola
skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročného zúčtovania v kalendárnom roku
2012 sa vykoná v kalendárnom roku 2013).

Riadok 4� uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3, čo predstavuje daňovú povinnosť zamestnávateľa,
upravenú o daňové preplatky a daňové nedoplatky, nezníženú resp. nezvýšenú o daňový bonus a za-
mestnaneckú prémiu.

Riadok 5� uvádza sa – úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za príslušný
kalendárny mesiac všetkým oprávneným zamestnancom,

– úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu, ktorú si
zamestnanec uplatnil dodatočne pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,

– úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo niž-
šej sumy daňového bonusu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom
období.

Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma
vyplateného daňového bonusu v riadku 5 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, tento rozdiel zamest-
návateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu
preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správcu
dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu ( § 35 ods. 7 zákona)
vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalen-
dárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka (v prehľade za mesia-
ce január a február nemôže zamestnávateľ žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu, ale
zamestnávateľ môže žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu za mesiace január až ma-
rec – I. štvrťrok – v prehľade za mesiac marec). Ak zamestnávateľ nepožiada správcu dane o sumu
rozdielu daňového bonusu, potom tak môže urobiť podaním opravného prehľadu za vykazované
kalendárne mesiace príslušného štvrťroka a dodatočne požiadať o túto sumu rozdielu daňového
bonusu.

Riadok 6� uvádza sa úhrnná suma priznanej a vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú za-
mestnávateľ znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv. Suma za-
mestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadok 5. Ak
úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie a vybranej zamestnaneckej prémie v riadku 6 je vyš-
šia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadok 5, túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie za-
mestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu od-
vodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správ-
cu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v IV. časti pre-
hľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie vypĺňa zamestnávateľ po skončení
kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka. V prípade, ak
zamestnávateľ nepožiada správcu dane o sumu rozdielu zamestnaneckej prémie, potom tak môže
urobiť podaním opravného prehľadu za vykazované kalendárne mesiace príslušného štvrťroka
a dodatočne požiadať o túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie.

Riadok 7� uvádza sa odvodová povinnosť preddavkov na daň zamestnávateľa, znížená resp.
zvýšená o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.
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Riadok 8� dátum� uvádza sa skutočný dátum odvodu preddavkov na daň v príslušnom kalen-
dárnom mesiaci. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu
za príslušný kalendárny mesiac.

� suma � uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušný ka-
lendárny mesiac.

II. časť – Rekapitulácia

Riadok A � uvádza sa úhrnná (celková)suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnan-
cov, vyplatená z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplate-
ná z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok C� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplate-
ná z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane)
zrazená všetkým zamestnancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených za-
mestnancov. Zamestnávateľ podľa § 35 ods. 7 zákona vzniknutý rozdiel vyplatí zamestnancom zo
svojich prostriedkov.

Riadok D� uvádza sa úhrnná (celková) suma zamestnaneckej prémie oprávneným zamestnan-
com z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok E� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z úhrnu zrazených pred-
davkov na daň (dane).

Riadok F� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z vlastných prostriedkov
zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane) za prísluš-
ný kalendárny mesiac.

III. a IV. časť – Žiadosti

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu – vyplní sa podľa predtlače. Číselné
údaje sa zarovnávajú vpravo. Zamestnávateľ žiada o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu
v mesačných prehľadoch predkladaných za marec, jún, september a december (podrobne v poučení
k riadku 5 prvej časti prehľadu).

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie – vyplní sa podľa predtlače.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo. Zamestnávateľ žiada o poukázanie sumy rozdielu zamestna-
neckej prémie v mesačných prehľadoch predkladaných za marec, jún, september a december (po-
drobne v poučení k riadku 6 prvej časti prehľadu).

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak
bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa sa nevyžaduje
a správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje.

Poznámka:

Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného
postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie prehľadu a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potreb-
né dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.
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Potvrdenie 
o podaní tlačiva prehľadu  

 

podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.  
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

 
za mesiac .........................   

Rok:     
 
 
ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE 
 

Priezvisko a meno / Obchodné meno alebo názov zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
Rodné číslo                                                                              DIČ 
                     
 
Adresa trvalého pobytu / sídlo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                                   Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
 
ÚDAJE  O  PODANOM  PREHĽADE   [§ 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.] 
 
Riadny  
Opravný  
Dátum vyhotovenia  
Suma rozdielu daňového bonusu na poukázanie z III. časti  
Suma rozdielu zamestnaneckej prémie na poukázanie zo  IV. časti  
 
 
 
 
                                                                                                                    .............................................................. 
                                                                                                                              Odtlačok pečiatky a podpis 
                                                                                                                    zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
 
      ..................................................                                                            ............................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                                                         Podpis pracovníka daňového 
                   daňového úradu                                                                                 úradu, ktorý tlačivo prehľadu prijal  




