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  Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2013 
 
 

 

Už len dva mesiace majú fyzické a právnické 

osoby na to, aby si vysporiadali voči štátu 

svoje daňové povinnosti. Týmito 

povinnosťami sú podanie daňového 

priznania a  uhradenie dane z príjmov za rok 

2013. V tomto vydaní by sme Vás chceli 

informovať o najdôležitejších skutočnostiach 

týkajúcich sa podávania daňového priznania 

k dani z príjmov fyzických osôb. 

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie 

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani 

z príjmov majú tie fyzické osoby, ktoré v roku 

2013 dosiahli zdaniteľné príjmy vo výške 

aspoň 1 867,97 eur. Povinnosť podať daňové 

priznanie majú však aj tie fyzické osoby, ktoré 

síce nedosiahli zdaniteľné príjmy vo výške 

aspoň 1 867,97 eur, ale vykázali daňovú stratu 

(napr. živnostníci). 

 

Fyzické osoby, ktoré v roku 2013 poberali 

príjmy len zo zamestnania (od jedného resp. 

od viacerých zamestnávateľov), sa po splnení 

určitých zákonných podmienok môžu vyhnúť 

podaniu daňového priznania. Ak zamestnanec 

požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie 

tzv. ročného zúčtovania dane najneskôr do 

15. februára 2014, pričom mu v tej istej lehote 

predloží všetky dokumenty potrebné pre 

správne určenie daňovej povinnosti (napr. 

potvrdenie o príjmoch od iného 

zamestnávateľa, rodný list dieťaťa), nemusí 

podávať daňové priznanie. 

Tie fyzické osoby, ktorí vzhľadom na výšku 

dosiahnutých príjmov v roku 2013 nemajú 

povinnosť podať daňové priznanie, sa môžu aj 

napriek tejto skutočnosti rozhodnúť, že 

daňové priznanie správcovi dane podajú. 

 

Vyplnenie daňového priznania 

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie 

buď na tlačive typu A alebo typu B. Tlačivo 

typu A použijú tí daňovníci, ktorí v roku 2013 

dosiahli príjmy iba zo závislej činnosti, teda 

len ako zamestnanci v pracovnom pomere. 

Tlačivo typu B je určené pre daňovníkov, ktorí 

v roku 2013 dosiahli príjmy z podnikania, 

z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 

z prenájmu, z použitia diela a umeleckého 

výkonu, z kapitálového majetku, prípadne 

ostatné príjmy). Upozorňujeme, že pre rok 

2013 boli vydané nové tlačivá týchto priznaní. 

 

V daňovom priznaní uvedú fyzické osoby 

všetky svoje dosiahnuté príjmy a vynaložené 

výdavky za rok 2013 a vypočítajú (čiastkový) 

základ dane, ktorý sa určí ako rozdiel medzi  

príjmami a výdavkami. Fyzická osoba, ktorá 

v roku 2013 dosiahla príjmy len ako 

zamestnanec v pracovnom pomere, si ako 

výdavky môže uplatniť len poistné a 

príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 

ktoré za ňu odvádzal zamestnávateľ v 

priebehu kalendárneho roka. Ostatní 

daňovníci vykážu vynaložené výdavky buď 

v skutočnej alebo v paušálnej výške. 

 

Uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové 

výdavky môžu fyzické osoby podnikatelia 
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buď na základe jednoduchého prípadne 

podvojného účtovníctva (v podvojnom 

účtovníctve sa účtuje o nákladoch a výnosoch 

a nie o príjmoch a výdavkoch) alebo na 

základe daňovej evidencie. 

 

V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov 

môžu fyzické osoby podnikatelia (neplatitelia 

DPH) uplatniť výdavky až do 40 % z úhrnu 

príjmov. Na rozdiel od roku 2012 je však v 

roku 2013 výška paušálnych výdavkov 

limitovaná hranicou 420 eur mesačne (5 040 

eur ročne). 

 

Nezdaniteľné časti základu dane, daňový 

bonus a zamestnanecká prémia 

Vypočítaný základ dane, ktorým je rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami resp. medzi 

výnosmi a nákladmi, si môžu fyzické osoby 

ešte znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. 

 

Tie fyzické osoby, ktoré za obdobie roka 2013 

vykázali z aktívnych príjmov (napr. príjmy zo 

zamestnania, z podnikania) základ dane 

rovný alebo nižší ako 19 809 eur, majú nárok 

na nezdaniteľnú časť základu dane na 

daňovníka vo výške 3 735,94 eur. V prípade 

dosiahnutia vyššieho základu dane sa 

nezdaniteľná časť základu dane postupne 

znižuje až na nulu. 

 

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane na 

daňovníka môžu fyzické osoby znížiť základ 

dane aj o nezdaniteľnú časť základu dane na 

manželku (manžela). Ak daňovník vykázal za 

rok 2013 základ dane nižší ako 34 701,74 eur a 

jeho manželka (manžel) nedosiahla v roku 

2013 žiadne príjmy, má tento daňovník nárok 

na nezdaniteľnú časť základu dane na 

manželku (manžela) vo výške 3 735,94 eur. Pri 

vyššom základe dane resp. pri dosiahnutí 

príjmov manželky (manžela) sa táto 

nezdaniteľná časť základu dane postupne 

znižuje až na nulu. 

 

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. 

decembra 2016 aj suma preukázateľne 

zaplatených dobrovoľných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie, a to najviac 

do výšky 2% zo základu dane zisteného 

z aktívnych príjmov. Výška tejto nezdaniteľnej 

časti nesmie v roku 2013 presiahnuť výšku 

943,20 eur. 

 

Okrem týchto nezdaniteľných častí základu 

dane vzniká daňovníkovi v určitých 

prípadoch nárok na zamestnaneckú prémiu. 

Maximálna výška zamestnaneckej prémie pre 

rok 2013 je 42,98 eur. Nárok na maximálnu 

výšku zamestnaneckej prémie (okrem splnenia 

zákonných predpokladov) má daňovník s 

príjmami v rozmedzí 2 026,20 až 4 052,40 eur. 

Daňovníkovi s vyššími príjmami sa 

zamestnanecká prémia postupne znižuje až na 

nulu. 

 

Ďalšou položkou, ktorú si fyzické osoby môžu 

uplatniť, je daňový bonus za každé 

vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v 

domácnosti v roku 2013. Nárok na daňový 

bonus má daňovník, ktorý dosiahol v roku 

2013 príjmy zo zamestnania vo výške najmenej 

2 026,20 eur alebo ktorý dosiahol príjmy z 

podnikania najmenej v tejto výške a  zároveň 

nevykázal daňovú stratu. Suma daňového 

bonusu za rok 2013 je 254,64 eur. 

 

Prílohy k daňovému priznaniu 

Fyzická osoba s príjmami zo zamestnania 

prikladá k svojmu daňovému priznaniu kópie 

dokladov od všetkých zamestnávateľov 

preukazujúcich výšku príjmov zo závislej 

činnosti a zrazených preddavkov na daň. 

Daňovník ďalej predkladá doklady 

preukazujúce nárok na uplatnenie daňového 

bonusu (napr. kópiu rodného listu dieťaťa, 

potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne 

pripravuje na povolanie štúdiom, prípadne 

potvrdenie príslušného úradu o poberaní 

prídavku na vyživované dieťa), prípadne 

ďalšie dokumenty. 
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Daňovník, ktorý účtuje v sústave 

jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, 

podá spolu s priznaním aj účtovné výkazy. 

Účtovné výkazy neprikladá k daňovému 

priznaniu daňovník uplatňujúci paušálne 

výdavky. 

 

Lehota na podanie daňového priznania 

Fyzické osoby sú povinné podať daňové 

priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za 

rok 2013 v lehote do 31. marca 2014. V prípade 

podania daňového priznania po tejto lehote sa 

fyzické osoby vystavujú riziku vyrubenia 

pokuty. 

 

Na rozdiel od minulého roka, kedy si 

prevažná časť daňovníkov nemohla predĺžiť 

lehotu na podanie daňového priznania, tento 

rok umožňuje zákon predĺžiť túto lehotu na 

základe písomného oznámenia až o tri celé 

kalendárne mesiace. Ak daňovník poberal v 

priebehu roka 2013 zdaniteľné príjmy (aj) zo 

zahraničia, môže si lehotu na podanie 

daňového priznania na základe podaného 

oznámenia predĺžiť až o šesť celých 

kalendárnych mesiacov. 

 

Spôsoby podania daňového priznania 

Fyzické osoby neplatitelia DPH môžu daňové 

priznanie doručiť správcovi dane tromi 

spôsobmi, a to osobne, poštou, prípadne 

elektronicky. 

 

Fyzické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, 

nemôžu od začiatku roka 2013 komunikovať 

so správcom dane inak ako elektronicky, teda 

aj daňové priznanie môžu podať len 

elektronicky. 

 

Pre elektronické podávanie dokumentov musí 

byť daňovník vopred zaregistrovaný u 

správcu dane. Pre tento účel musí mať 

zriadený zaručený elektronický podpis alebo 

podpísanú dohodu o elektronickom 

doručovaní so správcom dane. 

 

Platba dane 

Daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní 

za rok 2013 je fyzická osoba povinná zaplatiť v 

lehote na podanie daňového priznania, t.j. 

najneskôr do 31. marca 2014. Daňovník, ktorý 

má predĺženú lehotu na podanie daňového 

priznania, je povinný zaplatiť daň v tejto 

predĺženej lehote. 

 

Daňovník môže zaplatiť daň v hotovosti 

poštovým poukazom, kedy sa za deň platby 

bude považovať deň, kedy pošta prijme 

hotovosť, prípadne bezhotovostným 

prevodom z účtu vedeného v banke na 

príslušný účet správcu dane. Za deň platby sa 

v tomto prípade bude považovať deň, kedy 

bude suma platby odpísaná z účtu fyzickej 

osoby. Daňový subjekt je povinný platbu dane 

poukázať správcovi dane na číslo účtu 

vedeného pre konkrétneho daňovníka vo 

formáte IBAN, pričom k platbe dane je 

povinný uviesť správny variabilný symbol. 

 

Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom 

priznaní nepresiahne sumu 5 eur, nemusí ju 

daňovník vôbec zaplatiť. 

 

V tomto článku uvádzame len základné 

informácie týkajúce sa podávania daňových 

priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za 

rok 2013. V prípade záujmu o asistenciu pri 

podávaní daňového priznania je odporúčaná 

odborná konzultácia s poradcom. 
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