
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 
V Bratislave, 20. marca 2017 
 
Podávanie daňových priznaní za rok 2016 
 
Daňové priznanie nemusia podávať tí, ktorých zdaniteľný príjem bol 1901,67 € alebo menej. Všetci 
ostatní ho podať musia, vrátane tých daňovníkov, ktorí síce mali príjem 1901,76 € alebo menej, avšak 
vykázali daňovú stratu. V prípade, ak ste počas roka 2016 prenajímali nehnuteľnosť alebo mali 
príležitostný príjem, sú tieto príjmy do výšky 500 € oslobodené od dane, teda v daňovom priznaní sa 
neuvádzajú. V prípade, ak vaše príjmy presiahli stanovenú hranicu 1901,76 €, ale boli to len príjmy zo 
zamestnania, daňové priznanie nemusíte podať, ak ste zamestnávateľa požiadali o vykonanie 
ročného zúčtovania dane. 
 
Ľubica Dumitrescu zo Slovenskej komory daňových poradcov upozorňuje aj na novinku pri podávaní 
daňových priznaní za rok 2016: „Ak mal daňovník príjem z predaja cenných papierov, ktoré sú verejne 
obchodovateľné a vlastnil ich minimálne 1 rok, tak z takéhoto príjmu daň neplatí. Oslobodenie nie je 
možné v prípade, ak cenné papiere boli zaradené v obchodnom majetku daňovníka.“  
 
Za rok 2016 si v daňovom priznaní môžete poslednýkrát odpočítať dobrovoľne zaplatený príspevok na 
starobné dôchodkové sporenie. (II. pilier) Maximálna suma, ktorá sa uplatňuje ako nezdaniteľná časť 
základu dane je 1029,60 eur. 
 
Daňové priznanie fyzických osôb v číslach: 

- Nezdaniteľná časť základu dane:  3803,33 € (pri základe dane do 19809 €) 
- Odpočítateľná položka na manžela/manželku, ak nemal vlastný príjem:  3803,33 € 
- Daňový bonus: 21,41 €/mesačne 
- Paušálne výdavky:  40% (max. 5040 €) 

 
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb: 

- Z kapitálového majetku    19% 
- Základ dane do 35022,31 €   19% 
- Základ dane vyšší ako 35022,31 €   25% 

 
Ak nestíhate spracovať daňové priznanie alebo nemáte dostatok peňazí na zaplatenie dane, môžete 
správcovi dane oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznanie najviac o 3 celé mesiace, 
teda do 30. júna 2017, pripomína Ľubica Dumitrescu zo Slovenskej komory daňových poradcov. 
 
V prípade, že potrebujete poradiť alebo vyplniť daňové priznanie, je vám k dispozícii takmer 800 
daňových poradcov a vyše 130 firiem. Legálne daňové poradenstvo môžu poskytovať iba daňoví 
poradcovia, ktorí sú členmi Slovenskej komory daňových poradcov. Viac info: www.skdp.sk 
 
Lucia Ježeková Havlíková 
PR manažér, kontakt pre médiá 
email: tlacove@skdp.sk 
tel: +421 915 908 760 
 
Slovenská komora daňových poradcov,  
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava 

 
 
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná organizácia, ktorá združuje daňových 
poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Našim cieľom je podporovať členov 
Komory v ich profesii a poskytovať im odborné vzdelávanie. Podieľame sa na príprave legislatívy 
a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu v prospech kvalitnejšieho podnikateľského prostredia. 
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