
Žiados�
o vykonanie výpo�tu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej �innosti a o vykonanie ro�ného zú�tovania 
preddavkov na da� z týchto príjmov pod�a zákona �. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (�alej len „zákon“)  za zda�ovacie obdobie (rok) ..................................... 

(Poznámka: bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné výpo�et dane a ro�né zú�tovanie preddavkov na da� vykona�.) 

Priezvisko (aj rodné): ..................................................................  Meno: ..................................  Titul: .................. 
Rodné �íslo1): .............................................................  Rodinný stav: ....................................................................... 
Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................... PS�: ......................................... 
Zamestnávate� (platite� dane), pre ktorého podpisujem žiados�: .............................................................................. 

Údaje o manželke/manželovi, ktorá so mnou žila v zda�ovacom období v (spolo�nej) domácnosti 2) 

Meno a priezvisko: ..............................................................................   Rodné �íslo1) : ............................................. 
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................... PS�: ......................................... 
Zamestnávate� manželky (manžela), príp. iná zárobková �innos�: ............................................................................ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I.  Pod�a § 38 ods. 1 zákona žiadam o vykonanie výpo�tu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej �innosti 
a o vykonanie ro�ného zú�tovania preddavkov na da� z týchto príjmov. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Pod�a § 38 ods. 4 zákona vyhlasujem, že v  zda�ovacom období, za ktoré žiados� podávam     
a) som poberal zdanite�né príjmy len zo závislej �innosti uvedené v § 5 zákona celkom od .......... iných 

zamestnávate�ov, ktorí sú platite�mi dane, od ktorých prikladám všetky potvrdenia o príjmoch fyzickej 
osoby zo závislej �innosti, o preddavkoch na da�, o da�ovom bonuse na vyživované deti;3)  

b) nie som povinný poda� da�ové priznanie pod�a § 32 zákona.
    

Zárove� vyhlasujem, že na za�iatku zda�ovacieho obdobia, za ktoré podávam žiados�, som4) – nie som4)

poberate�om dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Žiadam4) – nežiadam4) o zvýšenie základu dane z dôvodu porušenia podmienok týkajúcich sa uplatnenej 
úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho �alšie vzdelávanie  o sumu .............. € (§ 52j ods. 4 zákona).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Úhrn mojich zdanite�ných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v zda�ovacom 
období, za ktoré podávam žiados�, tvorí  90 % a viac4) – menej ako 90 %4) zo všetkých príjmov, ktoré mi 
plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahrani�í.

Vyplní len ten da�ovník s obmedzenou da�ovou povinnos�ou [§ 2 písm. e) zákona], ktorý si uplat�uje nárok 
na nezdanite�nú �as� základu dane na manželku (manžela) a na da�ový bonus pod�a § 33 zákona. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.    Žiadam4) – nežiadam4) o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a sú�asne vyhlasujem, že sp��am 
podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu pod�a § 32a ods. 1 zákona za zda�ovacie obdobie, za ktoré 
žiados� predkladám. (V prípade vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa výsledná da� rovná nule a postup 
pod�a § 11  zákona sa nepoužije - § 32a ods. 8 zákona.)

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VI.   Okrem nároku na zníženie základu dane o nezdanite�nú �as� základu dane na da�ovníka, uplat�ujem  
nárok:

1.       a) na da�ový bonus na vyživované die�a (deti). Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 
zákona). 

Meno a  priezvisko die�a�a Rod. �íslo1) Kal.  mesiace Meno a priezvisko die�a�a Rod. �íslo1) Kal.  mesiace 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                
           b) na zaplatené povinné poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona) v sume .................. €. Na preukázanie 
nároku prikladám príslušné doklady. 

2.  na nezdanite�nú �as� základu dane na manželku/manžela (§ 11 ods. 3 zákona), ktorá žila so mnou v tomto 
zda�ovacom období v (spolo�nej) domácnosti a �estne vyhlasujem [§ 37 ods. 1 písm. a) zákona], že  
    a)  nemala vlastné príjmy4) alebo 
    b)  mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima,  
         pri�om do vlastného príjmu zahr�ujem všetky príjmy, okrem tých, ktoré sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona4). 

Zda�ovacie obdobie Po�et mesiacov5) Úhrn vlastného príjmu manželky/manžela, znížený o zaplatené povinné poistné 
   

3. na nezdanite�nú �as� základu dane na da�ovníka (§ 11 ods. 2 zákona) z dôvodu, že suma ro�ného 
dôchodku (dôchodkov) uvedeného v § 11 ods. 6 zákona nepresiahla sumu, o ktorú sa znižuje základ dane pod�a  
§ 11 ods. 2 zákona. 

Zda�ovacie obdobie Suma dôchodku (dôchodkov) v úhrne 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.  Žiadam4) – nežiadam4) aj o vystavenie potvrdenia pod�a § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane 
na ú�ely § 50 zákona). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.  Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. 

V ...........................................................    D�a: ................................ Podpis žiadate�a: ............................................ 

1)   U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.                                                                                                  
2)  Vyp��a sa, len ak si da�ovník uplat�uje nezdanite�nú �as� základu dane na manželku/manžela pod�a § 11 ods.  
    3 zákona. 
3)   Tieto potvrdenia slúžia aj na ú�ely uplatnenia nároku na da�ový bonus.  
4)  Nehodiace sa pre�iarkne. 
5)  Uvádza sa  po�et  mesiacov,  v ktorých   manželka/manžel žila  s da�ovníkom  v domácnosti  v   zda�ovacom 
    období,   za ktoré  žiados�  podáva,   pri�om  do  po�tu  mesiacov  sa  zapo�ítava  každý  kalendárny   mesiac,               
    na za�iatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdanite�nej �asti základu dane.   


