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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

      
 

Informácia  
o vzoroch  tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti vydaných 

Ministerstvom financií SR 
 

I.  Ministerstvo financií SR vydalo Oznámenie č. MF/021444/2015-721 zo dňa 
27.10.2015  zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 o určení vzorov tlačív 
podľa zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti spolu s poučeniami na ich vyplnenie 
a potvrdeniami o ich podaní.  
Ide o tieto tlačivá: 

1. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 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   
Ide o nový vzor tlačiva určený  pre zdaňovacie obdobie  2016. Ak sa prehľad podáva 
elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa 
nevyžaduje.  
 
Zmeny oproti tlačivu platnému na zdaňovacie obdobie roku 2015 : 
 
Na strane 1:  
- na riadku, v ktorom sa uvádza u fyzickej osoby - priezvisko, meno a titul, sa  uvedú 
osobitne tituly  pred menom a za priezviskom; 
 
- na prvej strane tlačiva sú doplnené nové riadky, týkajúce sa identifikačných údajov o  
  osobe, ktorá je povinná podať prehľad za zamestnávateľa, a to v samostatnej časti  
  s názvom  cit.: „Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa“.  
Touto osobou môže byť, napr. :  

* zástupca [podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov],  
* dedič alebo  
* správca v konkurznom konaní.  

Ak podáva prehľad za zamestnávateľa fyzická osoba (FO), uvedie: priezvisko, meno, 
titul, rodné číslo (ak nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia) a trvalý pobyt;  
ak podáva prehľad za zamestnávateľa právnická osoba (PO) uvedie: daňové 
identifika čné číslo, obchodné meno alebo názov, právnu forma a sídlo; 
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- údaj o čísle faxu bol nahradený údajom o e-mailovej adrese, pričom údaje o 
telefónnom čísle a e-mailovej adrese sú povinnými údajmi pre zamestnávateľa aj 
pre osobu, ktorá  je povinná podať prehľad za zamestnávateľa.  
Ak prehľad podáva zamestnávateľ sám, uvádza na týchto riadkoch svoje telefónne 
číslo a e-mailovú adresu.  
Ak za zamestnávateľa podáva prehľad iná osoba, napr. zástupca, dedič alebo správca v 
konkurznom konaní, potom na týchto riadkoch uvedie svoje číslo telefónu a e-mailovú 
adresu táto iná osoba, ak sa so zamestnávateľom nedohodli inak. 
 
Na strane 2 :  
III. časť s názvom ŽIADOSŤ O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU DA ŇOVÉHO 
BONUSU ALEBO ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE  
- dochádza k zlúčeniu údajov, uvádzaných v prehľadoch na zdaňovacie obdobie roka 
2015 v III. a IV. časti, do jednej III. časti v zdaňovacom období r. 2016.  
V tejto III. časti – Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo 
zamestnaneckej prémie je doplnený nový riadok, v ktorom zamestnávateľ uvedie 
číslo účtu v tvare IBAN , t. j. medzinárodne štandardizovanú formu čísla bankového 
účtu používanú pre bankové operácie.  
 

2. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých 
jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné 
plnenie  
V roku 2016 za zdaňovacie obdobie r. 2015 platí rovnaký vzor, ktorý bol vydaný za 
zdaňovacie obdobie r. 2014 (uverejnený oznámením Ministerstva financií SR 
MF/021619/2014-721 zo dňa 19.09.2014). Ak sa hlásenie podáva elektronicky, 
odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa nevyžaduje. 
 

3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov   
 
Zmeny oproti tlačivu, platnému za zdaňovacie obdobie roku 2014 :  
 
- SPRESNENIE A DOPLNENIE TEXTU v nadväznosti na zmeny v zákona o dani z 
príjmov od 01.01.2015 sa text na riadku 00 doplnil tak, aby bolo zrejmé, že súčasťou  
zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, uvedených na tomto riadku,  sú aj príjmy 
podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona - nepeňažné plnenie z produktov vlastnej 
poľnohospodárskej výroby, poskytnuté od zamestnávateľa zamestnancovi, ak 
presahujú v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov;  
 
- ZAMESTNANECKÁ PRÉMIA - vzhľadom na ustanovený mechanizmus výpočtu 
zamestnaneckej prémie sa aktualizovala poznámka pod čiarou k odkazu 3 
v nasledovnom znení:  
  Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo 
závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 
6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, vzhľadom na 
mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie mu nárok na zamestnaneckú prémiu za 
rok 2015 nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).  
Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo 
závislej činnosti posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo 
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výške 12-násobku minimálnej mzdy (4 560 eur), potom zamestnanecká prémia sa 
vypočíta ako 19 % z rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných   
príjmov zamestnanca. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2015 môže vzniknúť 
tomu zamestnancovi, ktorý poistné a príspevky, viažúce sa k zdaniteľným príjmom zo 
závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného 
zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie;  

 
- na druhej strane tlačiva v časti „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2015“ sa  
  aktualizovali číselné údaje nasledovne :  
 
  Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2015:  
 
  Sadzba dane podľa § 15 zákona:  
  19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 € vrátane a  
  25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 €  
  Nezdaniteľná časť, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka  - ďalej len   
  „NČZD na daňovníka“ podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (19,2-násobok sumy   
  platného životného minima) = 3 803,33 €  

            Daňový bonus mesačne na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti =  
            21,41 €  

 Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa = 256,92 € (12 mesiacov)  
 6-násobok minimálnej mzdy = 380 x 6 = 2 280 €,  
 12-násobok minimálnej mzdy = 380 x 12 = 4 560 €  
 Zamestnanecká prémia (ak sa použije základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej   
 mzdy) = 0 €.  

 
II.  Ministerstvo financií SR vydalo tiež  Oznámenie č. MF/021447/2015-721 zverejnené 

vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív 
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.  
 
Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom v súvislosti s poukázaním sumy 
zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
používať za zdaňovacie obdobie roku 2015 nové tlačivo:   
 
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 
50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej 
bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z 
príjmov zo závislej činnosti“.  

 
         Zmena oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2014 : 
 

    V novom vzore je doplnené zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva 
súhlas so zaslaním svojich údajov, ktorými sú meno, priezvisko a trvalý pobyt (§ 50 
ods. 8 zákona) prijímate ľovi, ktorému poukazuje podiel zaplatenej dane.  

 
Aj naďalej platí, že ak daňovník použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane, toto tlačivo musí obsahovať všetky údaje podľa § 50 ods. 3 zákona 
o dani z príjmov. 
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      Odporúčané  tlačivá  spolu s poučeniami na ich vyplnenie  tvoria prílohy  Oznámení MF 
SR a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR, www.finance.gov.sk.  

     Uvedené vzory tlačív sú dostupné  aj na internetovom portáli Finančnej správy SR 
www.financnasprava.sk,  v časti Rýchle odkazy – daňové a colné tlačivá – Katalóg colných a 
daňových formulárov - Katalóg vzorov tlačív, alebo 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-
colnych/katalog-vzorov-tlaciv; 
 

Informácie o určení a uverejnení vzorov tlačív  a  k zmenám a rozdielom v uvedených 
tlačivách MF SR oproti predchádzajúcim vzorom sa nachádzajú na portáli FS SR v časti 
daňoví a colní špecialisti – novinky z legislatívy – priame dane a účtovníctvo - Informácia o 
určení a uverejnení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (Oznámenie 
Ministerstva financií SR č. MF/021444/2015-721 a Oznámenie Ministerstva financií SR č. 
MF/021447/2015-721),  alebo https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv   
 
 
 
 
Vydalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
December 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


