
DA!OVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre da"ovníka, ktor# má príjmy len zo závislej $innosti
pod!a § 5 zákona ". 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskor#ích predpisov ($alej len zákon”)„
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Za rok

opravné da%ové priznanie

dodato"né da%ové priznanie 1)

(vyzna!í sa x)

da%ové priznanie

Druh da%ového priznania

Údaje sa vyp&%ajú pali"kov'm písmom (pod!a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla"iar%ou, a to "iernou alebo tmavomodrou farbou.

Dátum zistenia skuto"nosti na podanie
dodato"ného da%ového priznania

. .. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp"#a, len

ak ide o da#ovníka, ktor$
nemá pridelené DI% ani
rodné !íslo

%íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pí&u z'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Záznamy da"ového úradu

Miesto pre eviden"né "íslo Odtla"ok prezenta"nej pe"iatky da%ového úradu

Adresa trvalého pobytu v de% podania da%ového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahrani"í

09 - Obec

06 - Ulica

10 - (tát08 - PS)

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orienta"né "íslo

I. ODDIEL - ÚDAJE O DA!OVNÍKOVI

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa da%ovník zdr*iaval v zda%ovacom období 3)

15 - Obec

12 - Ulica

14 - PS)

13 - Súpisné/orienta"né "íslo

Da%ovník s obmedzenou da%ovou povinnos+ou (nerezident) pod!a § 2 písm. e)
prvého a druhého bodu zákona a príslu#ného "lánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2) áno

25 - Telefónne "íslo 4) 26 - Emailová adresa 4)

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDI%OVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTOR(
PODÁVA DA!OVÉ PRIZNANIE ()alej len “zástupca”)

16 - Priezvisko

/

17 - Meno

20 - Ulica19 - Rodné "íslo

11

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

18 -Titul pred menom / za priezviskom

/
21 - Súpisné/orienta"né "íslo

23 - Obec 24 - (tát22 - PS)

1)Ak sa podáva dodato"né da%ové priznanie z dôvodov uveden'ch v § 32 ods. 8, 9 a 11 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvádzajú sa tieto dôvody v IX. oddiele.
2) Ak ide o da%ovníka s obmedzenou da%ovou povinnos+ou na území Slovenskej republiky, vyp&%a sa aj X. oddiel.

01 - DI) (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné "íslo)
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3) Vyp&%a sa, len ak da%ovník nemá trval' pobyt na území Slovenskej republiky.
4) Ak da%ové priznanie podáva da%ovník sám, uvádza sa v tomto riadku jeho telefónne "íslo a emailová adresa. Ak za da%ovníka podáva da%ové priznanie zástupca,

v tomto riadku sa uvádza telefónne "íslo a emailová adresa tohto zástupcu, ak sa s da%ovníkom nedohodli inak. Údaje v r. 25 a 26 nie sú pod!a § 32 ods. 7 zákona
povinné.

DI) (Rodné "íslo)

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍ*ENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DA!OVÉHO
BONUSU (§ 33 zákona)

Údaje o + (man+elovi), ktorá (#) +ije s da"ovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdanite'n#ch $astí základu daneman elke 5)

/
Po"et
mesiacov 6)

,

,

Preukázate!ne zaplatené
úhrady (najviac 50 eur)

,

Rodné "íslo

áno

,

Poberal (a) som na za"iatku zda%ovacieho obdobia dôchodok (ky) uveden' (é) v § 11
ods. 6 zákona alebo mi bol (i) tento (tieto) dôchodok (ky) priznan' (é) spätne k za"iatku
príslu#ného zda%ovacieho obdobia

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (n'ch) v § 11 ods. 6 zákona
za zda%ovacie obdobie v eurách (vyp&%a sa, len ak sa uplat%uje zní*enie základu dane)

28

27

Vlastné
príjmy (v eurách) 6)

Údaje o poberaní dôchodkov uveden#ch v § 11 ods. 6 zákona

uplat%ujem nezdanite!nú "as+ základu dane na kúpe!nú
starostlivos+ za man*elku (man*ela) pod!a § 11 ods. 12 zákona

uplat%ujem nezdanite!nú "as+ základu dane
na man*elku (man*ela) pod!a § 11 ods. 3 zákona

- Priezvisko a meno29

30

31

V. ODDIEL - V(PO%ET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLE %INNOSTIJ (§ 5 zákona) - v eurách

Úhrn príjmov od v#etk'ch zamestnávate!ov 9) 36 ,

,36aúhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach
vykonávan'ch mimo pracovného pomeruz 

to
ho

Údaje o vy+ivovan#ch de,och +ijúcich s da"ovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdanite'nej $asti základu dane
na kúpe'nú starostlivos, (§ 11 ods. 12 zákona) a da"ového zv#hodnenia na vy+ivované die,a pod'a § 33 zákona ()alej len
„da"ov# bonus pod'a § 33 zákona“) 7)

12

12

12

12

Da%ov' bonus pod!a § 33 zákona uplat%ujem v mesiacoch

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DA!OVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)

5) Vyp&%a sa, len ak si da%ovník uplat%uje nezdanite!nú "as+ základu dane na man*elku (man*ela) pod!a § 11 ods. 3 zákona a nezdanite!nú "as+ základu dane
na kúpe!nú starostlivos+ pod!a § 11 ods. 12 zákona za man*elku (man*ela).

6) Uvádzajú sa vlastné príjmy man*elky (man*ela) za celé zda%ovacie obdobie, za ktoré sa podáva da%ové priznanie zní*ené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré
man*elka (man*el) v tomto zda%ovacom období bola (bol) povinná (povinn') zaplati+ z t'chto príjmov a v st&pci po"et mesiacov sa uvádza po"et kalendárnych
mesiacov v zda%ovacom období (kalendárnom roku), po"as ktor'ch man*elka (man*el) splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, pri"om do po"tu mesiacov
sa zapo"ítava aj kalendárny mesiac, na za"iatku ktorého boli splnené ustanovené podmienky. Ak sú sú"asne splnené dve a viac podmienok v tom istom
kalendárnom mesiaci, do po"tu mesiacov sa zapo"íta tak'to mesiac len jedenkrát.

7) Uvádzajú sa údaje o vy*ivovanom die+ati (de+och), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil in' da%ovník nárok na da%ov' bonus pod!a § 33
zákona alebo nezdanite!nú "as+ základu dane na kúpe!nú starostlivos+ pod!a § 11 ods. 12 zákona. Prílohou da%ového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok
na da%ov' bonus pod!a § 33 zákona . To neplatí, ak u* boli predlo*ené správcovi dane a nedo#lo k zmene údajov v nich uveden'ch. Ak(§ 32 ods. 10 zákona)
da%ovník v zda%ovacom období, za ktoré podáva da%ové priznanie, takéto doklady predlo*il svojmu zamestnávate!ovi a neuplat%uje si da%ov' bonus pod!a § 33
zákona ani jeho pomernú "as+ podaním da%ového priznania, uvedené doklady nie sú prílohou da%ového priznania. Ak da%ovník uplat%uje nezdanite!nú "as+
základu dane na kúpe!nú starostlivos+ pod!a § 11 ods. 12 zákona za die+a (deti), v st&pci „Kúpe!ná starostlivos+ (KS)“ sa vyzna"í x.

8) R. 35 sa vyp&%a, ak si da%ovník uplat%uje nárok na da%ové zv'hodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na b'vanie pod!a § 33a zákona ($alej len „da%ov' bonus
na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona“). Suma zaplaten'ch úrokov za zda%ovacie obdobie sa uvádza pod!a potvrdenia vydaného verite!om pod!a § 26a zákona
". 90/2016 Z. z. o úveroch na b'vanie a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení zákona ". 279/2017 Z. z., kópia potvrdenia je prílohou da%ového priznania.
V st&pci po"et mesiacov sa uvádza po"et kalendárnych mesiacov v zda%ovacom období (kalendárnom roku), v ktor'ch má da%ovník nárok na uplatnenie da%ového
bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona.

11

11

11

11

Po"et
mesiacov

9 10

9 10

9 10

9 10

8

8

8

8

6 7

6 7

6 7

6 7

4 5

4 5

4 5

4 5

,

,

3

3

3

3

Údaje o $al#ích vy*ivovan'ch de+och uvádzam v IX. oddiele v "lenení pod!a r. 32

1 2

1 2

1 2

1 2

Zaplatené úroky za zda%ovacie
obdobie (v eurách)

1-12

1-12

1-12

1-12

Preukázate!ne zaplatené úhrady na kúpelnú starostlivos+ za vy*ivované
die+a (deti) v úhrne najviac do v'#ky 50 eur za rok za ka*dé z t'chto detí

Kúpe!ná starostlivos+ (KS)
KS

KS

KS

KS

/

/

/

/

uplat%ujem da%ov' bonus
na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona8)

Rodné "íslo- Priezvisko a meno32

33

34

35
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Základ dane z r. 38 zní*en' o sumu z r. 43 a zv'#en' o sumu
príspevkov, o ktorú sa zvy#uje základ dane
pod!a § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 zákona

Da" pod'a § 15 zákona zo základu dane z r. 44

VI. ODDIEL - V(PO%ET DANE pod'a § 15 zákona - v eurách

44

45

48

49

Da" pod'a § 15 zákona po vy%atí príjmov zo zdrojov
v zahrani"í zo základu dane z r. 49

Úhrn vy%at'ch príjmov (základov dane)

Základ dane zní*en' o úhrn vy%at'ch
príjmov (základov dane)    (r. 44 - r. 48)
(ak je rozdiel r. 44 a r. 48 záporn', uvádza
sa v r. 49 nula)

V'po"et dane
po vy%atí príjmov
zo zdrojov
v zahrani"í

Úhrn príjmov (základov dane)
zo zdrojov v zahrani"í

Da% zaplatená v zahrani"í
z príjmov z r. 51

V'po"et percenta dane na ú"ely zápo"tu
r. : [(r. 3 r. 4 ) alebo r. 3 ] x 10051 8 - 8 8

Z dane zaplatenej v zahrani"í mo*no
zapo"íta+ [(r. 50 alebo r. 45) x r. 53) : 100]

V'po"et dane
uznanej na zápo"et
na tuzemskú
da%ovú povinnos+
zo zaplatenej dane
v zahrani"í

50

51

52

53

54

Spolu (r. 39 + r. 40 + r. 41 + r. 42)
maximálne do v'#ky základu dane v r. 38

39

40

43

ods. 2 - na da%ovníka

ods. 3 - na man*elku (man*ela)

Zní*enie
základu
dane
pod!a
§ 11
zákona

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,Zamestnanecká prémia 46

,47Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej
zamestnávate!om alebo správcom dane

Da" (da"ová povinnos,)
(r. 45 alebo r. 50 alebo r. 45 - r. 55 alebo r. 50 - r. 55) 11)

56 ,

Da% uznaná na zápo"et
(r. 54 maximálne do sumy v r. 52)

55 ,

41
ods. 8 - na preukázate!ne zaplatené príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie
maximálne vo v'#ke 180 eur

,

DI) (Rodné "íslo)

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona) 9) 37

37aúhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpe"enie)

37búhrn poistného na zdravotné poisteniez 
to

ho

Základ dane pod'a § 5 ods. 8 zákona (r. 36 - r. 37) 38 ,
9) Vyp&%a sa na základe v#etk'ch potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej "innosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahrani"í a

o zaplatenom povinnom poistnom preukazujúcich uvádzané skuto"nosti vrátane dostato"nej identifikácie da%ovníka. Údaje o príjmoch zo zdrojov v zahrani"í sa
uvádzajú v IX. oddiele. Sú"as+ou príjmov v r. 36 sú aj príjmy pod!a § 5 ods. 7 zákona, pri ktor'ch nie sú v príslu#nom zda%ovacom období splnené podmienky pre ich
oslobodenie od dane. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohami da%ového priznania.

,

,

,

42

z 
to

ho

za da%ovníka 42a

za man*elku (man*ela) a deti 42b

,

,,

,

ods. 12 - na preukázate!ne zaplatené úhrady
súvisiace s kúpe!nou starostlivos+ou a s %ou
spojen'mi slu*bami 10) ,

MF/015676/2020-721
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+
71

10) V r. 42, 42a a 42b sa uvádza suma preukázate!ne zaplaten'ch úhrad súvisiacich s kúpe!nou starostlivos+ou a s %ou spojen'mi slu*bami, najviac do v'#ky
50 eur za zda%ovacie obdobie na ka*dú jednu osobu, na ktorú sa uvedená nezdanite!ná "as+ uplat%uje, ak sú splnené podmienky pod!a § 11 ods. 12
zákona. Ak da%ovník uplat%uje nárok na túto nezdanite!nú "as+ aj za man*elku (man*ela) a vy*ivované die+a (deti), údaje o t'chto osobách a sumách
preukázate!ne zaplaten'ch úhrad pod!a § 11 ods. 12 zákona sa uvádzajú v III. a IX. oddiele.

11) Ak da%ovník neuplat%uje nárok na da%ov' bonus pod!a § 33 zákona alebo da%ov' bonus na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona a suma v r. 56
nepresiahne 17 eur alebo ak da%ovník neuplat%uje nárok na da%ov' bonus pod!a § 33 zákona alebo da%ov' bonus na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona
a jeho celkové zdanite!né príjmy nepresiahnu 50 % sumy pod!a § 11 ods. 2 písm. a) zákona %ovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktor'alebo ide o da
uplat%uje postup pod!a § 46a zákona, v r. 56 sa uvádza nula.

12) Ak sa uplat%uje da%ov' bonus pod!a § 33 zákona, uvádza sa suma da%ového bonusu na v#etky vy*ivované deti uvedené v III. a v IX. oddiele.
13) Ak je suma v r. 57 vy##ia ako suma v r. 56, uvádza sa nula.
14) Ak je v r. 61 suma da%ového bonusu pod!a § 33 zákona na vyplatenie správcom dane alebo v r. 78 dodato"ného da%ového priznania kladné "íslo, vyp&%a sa

*iados+ o jej vyplatenie v XI. .oddiele
15) Ak da%ovník uplat%uje da%ov' bonus na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona, da%ov'm bonusom na zaplatené úroky je suma vo v'#ke 50 %

zo zaplaten'ch úrokov v príslu#nom zda%ovacom období, najviac v#ak do v'#ky 400 eur za rok. Ak obdobie úro"enia úveru na b'vanie, po"as ktorého má
da%ovník nárok na tento da%ov' bonus za"alo v priebehu zda%ovacieho obdobia, v r. 63 sa uvádza suma zodpovedajúca pomernej "asti da%ového bonusu
na zaplatené úroky z maximálnej sumy 400 eur pripadajúca na po"et kalendárnych mesiacov, v ktor'ch vznikol nárok na jeho uplatnenie.

16)Ak je suma v r. 63 vy##ia ako suma v r. 58, uvádza sa nula.
17) Vyp&%a sa, ak bolo podané da%ové priznanie po vykonaní ro"ného zú"tovania preddavkov na da% z príjmov.
18) Ak je v r. 67 suma da%ového bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona na vyplatenie správcom dane alebo v r. 82 dodato"ného da%ového priznania

kladné "íslo, vyp&%a sa *iados+ o jej vyplatenie v XI. oddiele.
19) Preddavok (preddavky) z potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej "innosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohami

da%ového priznania.
20) Da% na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak da%ovník pou*ije postup pod!a § 50 zákona, pri"om v tomto riadku sa uvádza nula.

Da"ov# preplatok zní*en' o zamestnávate!om nesprávne
vyplatené da%ové bonusy alebo zamestnaneckú prémiu  r. 56 - r. 57
+ r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (-)

72
-

zaplaten'ch pod!a § 34 zákona okrem
preddavkov zaplaten'ch pod!a § 34 ods. 6 a 7
v spojení s § 52zza ods. 19 zákona

Úhrn
preddavkov
na da%

68

zrazen'ch pod!a § 35 zákona (neuvádzajú sa19)

preddavky pod!a § 35 ods. 10 a 11 zákona)

70

,

,

,

,

D " na úhradua vrátane zamestnávate!om nesprávne vyplaten'ch
da%ov'ch bonusov alebo zamestnaneckej prémie r. 56 - r. 57
+ r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (+)

20)

Zamestnávate!om nesprávne vyplaten' da%ov' bonus
pod!a § 33 zákona   r. 59 - r. 57 > 0

62 ,

DI) (Rodné "íslo)

zaplaten'ch pod!a § 34 ods. 6 a 7 a § 35 ods.
10 a 11 v spojení s § 52zza ods. 19 zákona

69 ,

Suma da%ového bonusu pod!a § 33 zákona na poukázanie
správcom dane r. 60 - r. 56 > 014)

Rozdiel r. 57 - r. 59 > 0 60 ,
61 ,

Nárok na da%ov' bonus (úhrnná suma da%ového
bonusu na v#etky vy*ivované deti) pod!a § 33 zákona 12)

57 ,
Da" (da"ová povinnos,) zní+ená o da"ov# bonus
pod'a § 33 zákona (r. 56 - r. 57) 13)

58 ,
Suma da%ového bonusu pod!a § 33 zákona priznaného a
vyplateného zamestnávate!om

59 ,

Nárok na da%ov' bonus na zaplatené úroky
pod!a § 33a zákona15) ,63

Da" (da"ová povinnos,) zní+ená o da"ov# bonus pod'a
§ 33 zákona a o da"ov# bonus na zaplatené úroky
pod'a § 33a zákona (r. 58 - r. 63) 16)

64

Suma da%ového bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a
zákona priznaného a vyplateného zamestnávate!om 17) ,65

,66

Suma da%ového bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a
zákona na poukázanie správcom dane r. 66 - r. 58 > 018) ,67

Rozdiel r. 63 - r. 65 > 0

VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATO%NÉHO DA!OVÉHO PRIZNANIA - v eurách

D % (da%ová povinnos+) z r. 56 da%ového priznania alebo r. 116a 21)

da%ového priznania fyzickej osoby typ B alebo r. 06 ro"ného21)

zú"tovania preddavkov na da% z príjmov zo závislej "innosti
73 ,

Z 6 73v'#enie (+) alebo zní*enie (-) dane (r. 5 - r. ) 74 ,

,
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Obec

Sídlo
Ulica

PS)

Súpisné/orienta"né "íslo

84 - ÚDAJE O PRIJÍMATE-OVI

Právna forma

Obchodné meno (názov)

,
VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pod'a § 50 zákona

83

22) Podiel do v'#ky 3 % dane pod!a § 50 ods. 1 písm. a) zákona mô*e prijímate!ovi poukáza+ fyzická osoba, ktorá v zda%ovacom období vykonávala
dobrovo!nícku "innos+ pod!a zákona ". 406/2011 Z.z. o dobrovo!níctve a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení zákona ". 440/2015 Z.z. po"as
najmenej 40 hodín, pri"om písomné potvrdenie o v'kone tejto "innosti je prílohou da%ového priznania.

23) I)O sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 "ísiel, nepou*ité polia zostávajú prázdne.

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trval' pobyt) mnou ur"enému prijímate!ovi podielu zaplatenej dane
uvedenému v r. 84 pod!a § 50 ods. 8 zákona (vyzna!í sa x)

,
neuplat"ujem postup pod'a
§ 50 zákona (vyzna!í sa x)

2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane22)

(minimálne 3 eurá) z r. 64 , podpis da"ovníka (zástupcu)
podpisuje sa len pri uplat%ovaní postupu pod!a § 50 zákona

sp&%am podmienky na pouká-
zanie 3 % z dane 22) (vyzna!í sa x)

DI) (Rodné "íslo)

Da% na úhradu alebo da%ov' preplatok z r. 71 alebo r. 72 da%ového
priznania alebo r. 135 alebo r. 136 da%ového priznania fyzickej21)

osoby typ B a 21 %lebo r. ro"ného zú"tovania preddavkov na da
z príjmov zo závislej "innosti

75 ,
Da% na úhradu (+) alebo da%ov' preplatok (-)
(r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 83 da%ového priznania - 2% alebo21)

3% z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 13 vyhlásenia
o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - 2 % alebo 3 %
z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 151 da%ového
priznania fyzickej osoby typ B - 2 % alebo 3 % z r. 64) > 0]21)

76 ,

Suma da%ového bonusu pod!a § 33 zákona na poukázanie
správcom dane z r. 61 da%ového priznania alebo r. 121 da%ového21)

priznania fyzickej osoby typ B alebo r. 12 ro"ného zú"tovania21)

preddavkov na da% z príjmov zo závislej "innosti

77

Rozdiel súm da%ového bonusu pod!a § 33 zákona na poukázanie
správcom dane átenie správcovi dane (r. 61 - r. 77)(+), na vr (-) 14)

78

,

,
Suma zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane
z r. 4 da6 %ového priznania alebo r. 7 ro"ného zú"tovania21)

preddavkov na da% z príjmov zo závislej "innosti

79 ,
Rozdiel súm zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)   (r. 4 - r. 7 )6 9

80 ,

21) D %ové priznanie podané v lehote na podanie da%ového priznania pod!a § 49 zákona alebo bezprostredne predchádzajúce dodato"né da%ovéa
priznanie, ak da%ovník podal $al#ie dodato"né da%ové priznanie.

Suma da%ového bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a zákona
na poukázanie správcom dane z r. 67 da%ového priznania21)

alebo r. 127 da%ového priznania fyzickej osoby typ B21)

alebo r. 16 ro"ného zú"tovania preddavkov na da% z príjmov
zo závislej "innosti

81

Rozdiel súm da%ového bonusu na zaplatené úroky pod!a § 33a
zákona na poukázanie správcom dane átenie správcovi(+), na vr
dane (r. 67 - r. 81)(-) 18)

82

,

,

I)O 23)
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XI. ODDIEL - *IADOS. O VYPLATENIE DA!OVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DA!OVÉHO
PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

*iadam o vyplatenie da"ového bonusu alebo rozdielu da"ového bonusu pod!a § 33 zákona
(r. 61 alebo rozdiel z r. 78, ak je kladn')

*iadam o vrátenie da"ového preplatku pod!a § 79 zákona ". 563/2009 Z. z. o správe daní (da%ov' poriadok) a
o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskor#ích predpisov   (z r. 72 alebo rozdiel z r. 76, ak je záporn')

*iadam o vyplatenie zamestnaneckej prémie pod!a § 32a zákona   ( 6 80z r. 4 alebo rozdiel z r. , ak je kladn')

podpis da%ovníka
(zástupcu). .Dátum

IBAN

Po"et príloh
Uvádza sa po"et v#etk'ch príloh, ktoré
sú sú"as+ou da%ového priznania.

Vyhlasujem, +e v&etky údaje uvedené v da"ovom priznaní
sú správne a úplné.

podpis da"ovníka (zástupcu). .Dátum

87

X (nerezidentovi). ODDIEL - ÚDAJE O DA!OVNÍKOVI S OBMEDZENOU DA!OVOU POVINNOS.OU

85 - (tát da%ovej rezidencie

Ú !n'ch príjmov plynúcich zo zdrojov na územíhrn v#etk'ch zdanite
Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahrani"í v eurách25)

86

25) V &%a sa, ak ide o da%ovníka s obmedzenou da%ovou povinnos+ou na území Slovenskej republiky, ktor' si uplat%uje nezdanite!nú "as+ základu daneyp
pod!a § 11 o 7 %ov' bonus pod!a § 33 ods. 10 zákona a da%ov' bonus na zaplatené úroky pod!a § 33a ods. 10 zákona v %ovníkads. zákona, da rátane da
uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktor' uplat%uje postup pod!a § 46a zákona.

,

MF/015676/2020-721

DI) (Rodné "íslo)

U da%ovníka, ktor' *iada vyplatenie da%ového bonusu (§ 33 zákona), vyplatenie zamestnaneckej prémie, vyplatenie da%ového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a
zákona) alebo vrátenie da%ového preplatku na bankov' ú"et veden' v zahrani"í (cezhrani"n' prevod finan"n'ch prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa
v IX. oddiele "íslo ú"tu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a #tát banky alebo pobo"ky banky da%ovníka.Ak da%ovník nie je majite!om bankového ú"tu, uvádza sa
v IX. oddiele názov bankového ú"tu príjemcu.

*iadam o vyplatenie da"ového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu da"ového bonusu na zaplatené úroky
pod!a § 33a zákona (r. 67 alebo rozdiel z r. 82, ak je kladn')

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DA!OVNÍKA

Údaje o príjmoch zo závislej "innosti z r. 36 da%ovníka s neobmedzenou da%ovou povinnos+ou plynúcich zo zdrojov v zahrani"í, ktoré sú sú"as+ou
základu dane, pri"om sa uvádza "íseln' kód #tátu pod!a vyhlá#ky (tatistického úradu Slovenskej republiky ". 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva
(tatistick' "íselník krajín v znení vyhlá#ky ". 108/2014 Z. z.

Kód #tátu

24) V'davky na preukázate!ne zaplatené povinné zahrani"né poistné a príspevky, ktoré je povinn' plati+ zamestnanec.

Uvádzam osobitné záznamy

Ak neposta"uje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto "lenení v osobitnej prílohe, ktorá je sú"as+ou da%ového priznania.

,
Príjmy

,

,

,
V'davky 24)

,

,

na ú"et na ú"et v zahrani"í, ktorého nie som majite!ompo#tovou pouká*kou
(do v'#ky 15 000 eur vrátane)


